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 ممخص الدراسة
 

س الماؿ أر  إدارةاستخداـ سيجما ستة عمى كفاءة  دكر إلىتعرؼ الدراسة إلى ال ىذه ىدفت
ما ستة، كتأثير ذلؾ أىداؼ منيج سيجكتكضيح العامؿ في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف، 

نسبة ):ب كالذم يستدؿ عنو  ،س الماؿ العامؿأر  إدارةلمنيج سيجما ستة في كفاءة  عمى استخداـ
نسبة النقدية، نسبة التدفؽ النقدم، رأس الماؿ العامؿ إلى رأس الماؿ،  التداكؿ، نسبة التداكؿ السريعة،

 .التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية(

زعت عمى قائمة استقصاء كي  إعدادكقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ  
تـ  يثح، كةشر  49أسيميا في بكرصة فمسطيف كالتي يبمغ عددىا  درجةالشركات الفمسطينية الم

%( مف الشركات المككنة لمجتمع 75.51( شركة، أم ما نسبتو )37الحصكؿ عمى استجابة )
 الدراسة.

شركات المدرجة في بكرصة فمسطيف تستخدـ الأف كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
 إدارةؽ كفاءة كالتزاـ اإلدارة العميا لتحقي ،حيث طبقت ىذه الشركات معيار دعـ ،معايير سيجما ستة

 %، أما71.952%، كما طبقت معيار التغذية العكسية بنسبة 70.418رأس الماؿ العامؿ بنسبة 
%، كبمغت نسبة تطبيؽ معيار التحسيف المستمر 69.027معيار القياس فبمغت نسبة تطبيقو 

د %، أما معيار المكارد البشرية فق69.337%، كطبؽ معيار العمميات كاألنظمة بنسبة 69.568
ككفاءة  ،كما أظيرت النتائج كجكد عالقة بيف كافة معايير سيجما ستة %.70.432أستخدـ بنسبة 

 إدارة رأس الماؿ العامؿ سكل معيار األنظمة كالعمميات.

 ضػػػػػػػػػركرة تكعيػػػػػػػػػة  لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا تـ الخركج بمجمكعة مف التكصيات أىميا ككفقان 
لعميػػا لشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف بأىميػػة اإلدارة ا خاصػػةو بالجيػػاز اإلدارم ك 

كذلػػػػؾ لالسػػػػتجابة  ،ضػػػػمانان لمجػػػػكدة Six.Sigmaتطبيػػػػؽ أسػػػػاليب المحاسػػػػبة اإلداريػػػػة كبشػػػػكؿ خػػػػاص 
. يكمان  لممتغيرات البيئية السريعة كالتي تزداد تعقيدان   بعد يـك
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Abstract 

 
Objectives of the study: 

The study aims at identifying the impact of using Six Sigma standards on the efficiency of 

the working capital management in companies listed on the Palestine Stock Exchange. The 

study also aimed at identifying objectives of Six Sigma and its impact on the efficiency of 

working capital management, which is indicated by (Current ratio, quick current ratio, cash 

ratio, cash flow ratio, working capital to a capital, and cash flow from operational 

activities). 

The study used the descriptive and analytical approach through developing a questionnaire 

that was distributed to Palestinian companies listed on Palestine Stock Exchange which are 

49 companies.  37 responses were recovered representing (75.51%) of the companies 

forming of the population of the study. 

The most important findings of the study:  

The listed companies on Palestine Exchange use Six Sigma standards.  They applied the 

standard of supporting the senior management so as to achieve the efficiency of working 

capital management by 70.418%. They also as applied feedback standard with a percentage 

of 71.952%, while the application of the standard of measurement, was with a percentage 

of 69.027 %. The application of continuous improvement standard had a percentage of 

69.568%. The operations and systems standard had a 69.337%, while the standard of 

human resources was used by 70.432%. The findings also show that there is a relationship 

between all Six Sigma standards and the efficiency of the working capital management 

except for the standard of systems and operations. 

The most important findings of the study: 

There is a need for increasing the awareness of administrative bodies, especially the senior 

management of the public shareholding companies listed on the Palestine Exchange of the 

importance of the application of accounting management techniques and in particular Six 

Sigma to ensure quality and in order to respond rapidly to environmental changes that 

complicate increasingly by the passage of time. 
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 ديرٌ وتقشكٌر 
 
مف العرفاف بالجميؿ، فإنو ليسرني كيثمج صدرم أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى أستاذم،  انطالقان 

ني مف منابع عممو بالكثير، كالذم ما تكانى الذم مدٌ  حمدي شحدة زعرب الدكتكر/األستاذ كمشرفي 
 ،كيسر بو أمرميكما عف مد يد المساعدة لي كفي جميع المجاالت، كحمدا هلل بأف يسره في دربي 

 متألأل ينير دركب العمـ كالعمماء. نبراسان  ،كعسى أف يطيؿ عمره ليبقى
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة النقاش المكقريف عمى ما تكبدكه مف عناء في قراءة 

غنائيا بمقترحاتيـ القيمة دراستي  إبراىيمجبر  لدكتكر/األستاذ اممثمة بالمناقش الخارجي  ،المتكاضعة كا 
، ماىر موسى درغام الدكتكر/األستاذ  المناقش الداخمي ك، أستاذ المحاسبة في جامعة األزىرالداعور 

 كرئيس قسـ المحاسبة في الجامعة اإلسالمية.  ،أستاذ المحاسبة كالمراجعة
ممثمة  ارةالتجككمية  ،غزة -اإلسالميةكذلؾ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف جامعتي الحبيبة الجامعة  كأتقدـ
داريييايأكاديميبكؿ  ، لكؿ ما قدمكه لي مف مساعدة كمسانده مكنتني مف المضي بخطى ثابتة في يا كا 

 مسيرتي العممية.
كأخص بالذكر  لدراسةكما أتقدـ بباقة مف العرفاف كالشكر إلى كؿ مف كقفكا بجانبي طكاؿ إعداد ىذه ا

 ة لضريبة الدخؿ.زمالئي كزميالتي في كزارة المالية / اإلدارة العام
كفي النياية يسرني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ مف مد لي يد العكف في مسيرتي العممية مف خبراء 

 كمحكميف. 
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 الفصل األول
 الطار العام لمدراسة

 :مقدمة 1.1
لتحقيؽ أىدافيا بأعمى كفاءة كفاعمية ممكنة،  ،التميز في أدائيا إلىتسعى معظـ المنظمات  
ية كاشتداد حدة المنافسة بيف المنظمات الصناع ،بسبب ما يتطمبو التقدـ العممي كالتكنكلكجيكذلؾ 

لتستطيع مكاجية التحديات الجديدة المفركضة عمييا، كلتكجيو  كاالقتصادية عمى مستكل العالـ،
سبة المحا أساليبمف كجكد منيج ألحد  لممكارد كاف ال بدى  األمثؿالمنظمة لمحصكؿ عمى االستخداـ 

، ككانت اإلداريةالجكدة الشاممة شائعة جدان كأسمكب لممحاسبة  إدارة، كفي الثمانينيات كانت اإلدارية
يزداد في القرف الحادم كالعشريف، لذلؾ تـ البدء  األسمكبىذا  دأ استخداـتركز عمى تطكير البرامج كب

يجادالجكدة الشاممة  إدارةفي تطكير   في تقميؿ الخطأ.جديدة كمتطكرة  كأساليبطرؽ  كا 

الجكدة في تقميؿ الخطأ مصطمح سيجما  إدارةىـ التطكرات التي ظيرت ضمف مفاىيـ كمف أ 
 أدكاتدرجة عالية مف درجات الجكدة كالدقة باستخداـ  إلىستة كىي طريقة تساعد المنظمات لمكصكؿ 

 .إحصائيةكتقنيات 

حيث يقـك ىذا المنيج  كىيكميا، األساسيةكىي منيج انتيجتو المنظمات فيما يختص بعممياتيا 
 ،لمكصكؿ لدرجة متقدمة مف درجات الجكدة الشاممة يتـ فييا تقميؿ الفاقد كاألنشطة األداءعمى مراقبة 

 كتقميص فرص العيب )كىك ىدؼ سيجما ستة(.

 أكاخرشركة مكتكرال في  أدركتسيجما ستة تظير في األفؽ عندما  أسمكببدأت مالمح  
 األجؿالشركة برنامج جكدة طكيؿ  أطمقت (ـ1987)كفي يناير  الجكدة،ضكع ات أىمية مك يالسبعين

بعد فكز شركة مكتكركال عاـ  كبيرةن  كقد ناؿ ىذا البرنامج شيرةن  ستة،عميو برنامج الجكدة سيجما  أطمؽك 
 ـ(.2007بجائزة الجكدة الكطنية )النعيمي،  (ـ1988)

 إدارةفاظ عمى مكقعيا كاف مف الميـ كمف منطمؽ سعي المنظمات إلى تحقيؽ أىدافيا كالح 
المتداكلة تمثؿ نسبة كبيرة مف القيمة الكمية لألصكؿ في  األصكؿف إحيث  لدييا،س الماؿ العامؿ أر 

 العديد مف الصناعات.

كىذا ما تسعى إليو الشركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف كالتي تعد فئة مؤثرة في  
كالحفاظ عمى  السيكلة،كتجنب التعرض لنقص  ربح،أف تحقؽ أقصى كىدفيا ب الفمسطيني،االقتصاد 
 . األمافقدر مف  كأكبر المخزكف،مف  أمثؿمستكل 
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ف تحافظ عمى تحقيؽ كأ ال بدى  العامؿ،رأس الماؿ  إدارةكلتحقؽ الشركات المساىمة الكفاءة في  
النقدية بشكؿ  إلىؿ كدكرة تحكي دفع،متكسط فترة  تحصيؿ،متكسط فترة  سمعي،معدؿ دكراف مخزكف 

كمنتجات خالية مف العيكب بدرجة تقترب  ،كذلؾ بالتزامف مع الحفاظ عمى تخفيض التكاليؼ مثالي،
 ىدفياالدراسة ىذه  كلذلؾ فإف ستة،لمجكدة كىي سيجما  مقياس أفضؿلتحقيؽ  المثالية،حد ما مف  إلى

ؿ لمشركات المساىمة المدرجة في رأس الماؿ العام إدارةاستخداـ سيجما ستة عمى كفاءة  معرفة دكر
 بكرصة فمسطيف.

 مشكمة الدراسة. 1.2
 إلىتسعى الشركات  ،فمسطيففي  في ظؿ المنافسة الكبيرة التي تشيدىا الشركات المساىمة

كذلؾ يتطمب منيا العمؿ  ،ربحية كبأقؿ التكاليؼ أفضؿلممكارد لتحقيؽ  األمثؿالتطكير كاالستغالؿ 
كىذا ما  عالية،كتككف المنتجات كالخدمات المقدمة ذات جكدة  ،لخطأتقمؿ مف ا أساليبعمى ابتكار 

مستكل ممكف. لذلؾ  ألدنىتتمتع بو معايير سيجما ستة التي ليا مفيـك يتعمؽ بمحاكلة كصكؿ العيكب 
 بأعمىالتكاليؼ  ألقؿس الماؿ العامؿ كالكصكؿ رأ إدارةتحاكؿ الشركات المساىمة الحفاظ عمى كفاءة 

 دنى حد ممكف.أ إلىقميؿ الخطأ جكدة ممكنة كت

 التالي: عف السؤاؿ الرئيس اإلجابةكتكمف مشكمة الدراسة الحالية في  

 عمى كفاءة إدارة رأس المال العامل؟ معايير سيجما ستةستخدام لدور  مدى وجودما 

 ويتفرع من ىذه المشكمة األسئمة التالية:

س أر  ككفاءة إدارة ،اإلدارة العمياكالتزاـ ر دعـ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيا ما مدل كجكد -1
 ؟(α ≤ 0.05)الماؿ العامؿ عند مستكل داللة 

الماؿ  رأسككفاءة إدارة  ،عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار التغذية العكسية ما مدل كجكد -2
 ؟(α ≤ 0.05)العامؿ عند مستكل داللة 

الماؿ  رأسكدكره عمى كفاءة إدارة  ،القياسعيار عالقة ذات داللة إحصائية بيف م ما مدل كجكد -3
 ؟(α ≤ 0.05)العامؿ عند مستكل داللة 

الماؿ  رأسككفاءة إدارة  ،ف المستمريعالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار التحس ما مدل كجكد -4
 ؟(α ≤ 0.05)العامؿ عند مستكل داللة 

الماؿ  رأسكفاءة إدارة كاألنظمة ك  ،ممياتعالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار الع ما مدل كجكد -5
 ؟(α ≤ 0.05)العامؿ عند مستكل داللة 
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الماؿ  رأسكفاءة إدارة ك  ،عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار المكارد البشرية ما مدل كجكد -6
 ؟(α ≤ 0.05)العامؿ عند مستكل داللة 

 :ىمية الدراسةأ 1.3
مستكيات أداء عالية  ما ستة في تحقيؽمف أىمية منيج سيجتستمد ىذه الدراسة أىميتيا 

احتياجات العمالء لتحسيف عممية تقديـ الخدمات كتخفيض  إلىكىذا يتطمب منيا التعرؼ  لممنظمات،
كتحقيؽ غايات  ،بما ينعكس بالنتيجة النيائية عمى تحقيؽ مستكيات عالية مف األرباح التكاليؼ،

كبالتالي تطكير العمميات التشغيمية  ،ات الصحيحةكأىداؼ المنظمة كمف ثـ تكجيو المكارد في االتجاى
كتمبية احتياجات  ،كزيادة كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ كاالرتقاء بالمنظمة إلى درجات عالية مف األداء

 العمالء األساسية كتطمعاتيـ المستقبمية.

مستثمرة في مف إجمالي األمكاؿ ال يشكؿ نسبة جيدةاالستثمار في رأس الماؿ العامؿ  كحيث إف
تأتي ىذه الدراسة لمتركيز عمى كفاءة إدارة رأس الماؿ لذلؾ  فمسطيف،الشركات المدرجة في بكرصة 

 العامؿ لما يشكؿ مف أىمية في تحسيف أداء الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف.

دكر استخداـ  إلىكتتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في النتائج التي تكصمت إلييا مف أجؿ التعرؼ 
عايير منيج سيجما ستة عمى كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ في الشركات المساىمة المدرجة في م

 بكرصة فمسطيف.

ككفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ في  ،يـ الدراسة في البحث حكؿ منيج سيجما ستةىذا كقد تس
 ،في تطكير األداءكالمساعدة  الفمسطيني،األمر الذم يعكد بالفائدة عمى االقتصاد  متنكعة،قطاعات 

 كرفع مستكيات الجكدة.

 :الدراسة أىداف 1.4
استخداـ سيجما ستة عمى كفاءة  إثر إلىإف الغرض الرئيس ليذه الدراسة يتركز في التعرؼ     
كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ  ،س الماؿ العامؿ في الشركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيفرأ إدارة

 التالية: األىداؼ

رأس الماؿ العامؿ مف خالؿ االحتفاظ  إدارةكدكره في كفاءة  ،منيج سيجما ستةعمى التعرؼ  -1
 .لممكارد كتقميؿ العيكب األمثؿبالمستكل 
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 في الشركات المساىمة في بكرصة فمسطيف.مدل استخداـ معايير منيج سيجما ستة  التعرؼ إلى -2

 راس الماؿ العامؿ. إدارةتحديد العكامؿ المؤثرة عمى كفاءة  -3

التحسف  العكسية،التغذية  العميا، اإلدارة)دعـ كالتزاـ  :بياف دكر معايير منيج سيجما ستة -4
رأس الماؿ العامؿ في الشركات  إدارةكالمكارد البشرية( في كفاءة  كاألنظمة،العمميات  المستمر،

 المساىمة المدرجة ببكرصة فمسطيف.

 نجاح تطبيؽ منيج سيجما ستة في المنشآت.عكامؿ  -5

 :ضيات الدراسةفر  1.5
 ة:الفرضية الرئيس 

كفاءة إدارة رأس و معايير سيجما ستة بين دور استخدام  إحصائيةعَلقة ذات دللة  توجد
 .(α ≤ 0.05)عند مستوى دللة  المال العامل

 :كيتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات التالية 

 ،اإلدارة العمياكالتزاـ ـ يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار دع -األولىالفرضية الفرعية 
 .(α ≤ 0.05)كفاءة إدارة راس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة ك 

كفاءة إدارة ك  ،يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار التغذية العكسية -الفرضية الفرعية الثانية
 .(α ≤ 0.05)راس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة 

س الماؿ أكفاءة إدارة ر ك  القياسقة ذات داللة إحصائية بيف معيار يكجد عال -ثالثةالفرضية الفرعية ال
 .(α ≤ 0.05)العامؿ عند مستكل داللة 

كفاءة إدارة ك ف المستمر ييكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار التحس -رابعةالفرعية ال الفرضية
 .(α ≤ 0.05)س الماؿ العامؿ عند مستكل داللة أر 

كفاءة ك  ،كاألنظمةيكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار العمميات  -ةخامسالفرضية الفرعية ال
 .(α ≤ 0.05)س الماؿ العامؿ عند مستكل داللة أإدارة ر 

ككفاءة إدارة  ،المكارد البشرية كجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيارت -سةالسادالفرضية الفرعية 
 .(α ≤ 0.05)س الماؿ العامؿ عند مستكل داللة رأ
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رأس الماؿ  إدارةفركؽ في استخداـ منيج سيجما ستة لتحقيؽ كفاءة  تكجد -ابعةالسالفرضية الفرعية 
عند مستكل  عزل لممتغيرات الديمغرافية كالمتمثمة في )المؤىؿ العممي، مدة الخدمة في الشركة(العامؿ تي 
 .(α ≤ 0.05)داللة 

رأس الماؿ  إدارةسيجما ستة لتحقيؽ كفاءة  تكجد فركؽ في استخداـ منيج -ةمنالفرضية الفرعية الثا
في البكرصة،  اإلدراج)تاريخ التأسيس، تاريخ  :العامؿ تعزل لممتغيرات المتعمقة بالشركة كالمتمثمة في

 .القطاع االقتصادم، رأس الماؿ(

 :متغيرات الدراسة 1.6
 المتغيرات المستقمة:

شركات المساىمة في بكرصة فمسطيف تتمثؿ المتغيرات المستقمة ليذه الدراسة بدرجة استخداـ ال
التحسيف ، القياس، التغذية العكسية، العميا اإلدارةدعـ كالتزاـ ) في: ستة كالمتمثمةبمعايير سيجما 

 .(المكارد البشرية، كاألنظمةالعمميات ، المستمر

 :ةالتابع اتالمتغير 

العامؿ المختمفة متمثمة  رأس الماؿ إدارةفي دراسة دكر متغيرات كفاءة  ةالتابع اتتمثؿ المتغير ت
نسبة التدفؽ النقدم، رأس الماؿ العامؿ إلى  النقدية،نسبة  السريعة، نسبة التداكؿ التداكؿ،نسبة ) :في

  (.رأس الماؿ، صافي التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية

 ( يكضح العالقة المتكقعة بيف تمؾ المتغيرات:1-1كالشكؿ )
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 بعةالتا اتوالمتغير  ةالمستقم اتالعَلقة بين المتغير  يوضح :(1 .1) شكل

 :مصطمحات الدراسة 1.7
كتخفيض التكاليؼ  األداء،لتحسيف  كأدكاتىي التي تستخدـ طرؽ "(: (six sigmaسيجما ستة  -1

 التعقيد،كتخفيض درجة  كاإلمكانات،رات كتحسيف رضا الزبائف كزيادة القد اإليرادات،كنمك  باستمرار،
 (16ص ،ـ2009، . )القزاز كالحديثي كككريؿ"كالعيكب األخطاءكتقميؿ  الكقت،كخفض دكرة 

كممارسات المنظمة العممية التي تسعى ألف  إداريةىي فمسفة " :(TQM)الجودة الشاممة  إدارة -2
كتر فعالية ككفاءة لتحقيؽ أىداؼ ف أىا البشرية، ككذلؾ المكاد الخاـ ألف تكك تضع كؿ مف مكارد

 (.76ص ،ـ2009)حمكد،  "المنشأة

حسب العامرم يعرؼ  :(working capital management)رأس المال العامل  إدارة -3
المكجكدات الثابتة  إلىباتخاذ جميع القرارات المتعمقة بالمكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة نسبة "

 ،ـ2011)حسيف،  "األجؿالمطمكبات طكيمة  إلىلمطمكبات المتداكلة نسبة كقرارات التمكيؿ مف ا
 (.341ص:

 :الدراسات السابقة 1.8
يكجد العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع سيجما ستة في قطاعات متنكعة كاستخداميا  

س رأ إدارةتناكلت مكضكع كفاءة  أخرلكىناؾ دراسات تناكلت  كاألعماؿ،في العديد مف الصناعات 
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كقد تـ تقسيـ الدراسات  مف تحقيؽ أعمى عائد بأقؿ التكاليؼ، المنشآتالماؿ العامؿ كالكصكؿ ألىداؼ 
يتناكؿ الدراسات  - كالقسـ الثاني العربية،يتناكؿ الدراسات السابقة  األكؿالقسـ  قسميف، إلىالسابقة 
 .األجنبية

 :: الدراسات السابقة العربيةأول

"أثر تطبيق منيج سيجما ستة في تحسين الصيانة الكيربائية  :وان( بعنم2015حسن )دراسة  -1
 )دراسة ميدانية الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول("

ىدفت ىذه الدراسة إلى استخداـ منيج سيجما ستة في تحسيف الصيانة الكيربائية في الشركة  
الدراسة تـ تصميـ استبانة  كلتحقيؽ أىداؼ عطبرة،السكدانية لخطكط أنابيب البتركؿ في محطة 

مف العامميف في إدارة الصيانة الكيربائية كالعامميف بالمحطات في الشركة السكدانية  50كتكزيعيا عمى 
لخطكط أنابيب البتركؿ. كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا كجكد أثر ذم داللة معنكية 

العمميات  المستمر،التحسيف  كالقياس،التغذية العكسية  العميا،)التزاـ كدعـ اإلدارة  :لمعايير ستة سيجما
كأف  البتركؿ،كالمكارد البشرية( عمى الصيانة الكيربائية في الشركة السكدانية لخطكط أنابيب  كاألنظمة،

كخفض  ،بيف تطبيؽ منيج سيجما ستة كمنع الفاقد كتقميؿ األخطاء إحصائيةذات داللة ىناؾ عالقة 
كالتأكيد عمى إمكانية استخدامو في  ،صت الدراسة باالىتماـ بمفيـك سيجما ستةكأك معدؿ إعادة العمؿ. 

كذلؾ مف خالؿ تقميؿ األخطاء  العممية،المؤسسات الحككمية الخدمية لما لو مف أىمية مف الناحية 
  كتحسيف الجكدة كالتي تتناسب مع تكقعات المستفيديف.

في قطاع أداء تنفيذ اليياكل الخرسانية  تطوير" :بعنوانم( 2015دراسة العجيمي وميدي ) -2
 ("Six Sigmaالتشييد في العراق باستخدام التقنية الدارية الحديثة )

مف خالؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى تطكير األداء كتحسيف الجكدة بالنسبة لممشاريع اإلنشائية  
كلغرض ىذا اليدؼ  تة،ستحسيف األداء في أعماؿ تنفيذ الييكؿ الخرساني اعتمادان عمى منيج سيجما 

تـ تصميـ استبانة مفتكحة متمثمة بالمقابالت مع شريحة مف الميندسيف ذكم الخبرة في مجاؿ تنفيذ 
كتكصمت الدراسة إلى عدد  الرئيسة.كتصميـ استبانة مغمقة اشتممت محاكر الدراسة  اإلنشائية،المشاريع 

كعدد العيكب  2.35لتي تـ اختيارىا ىك مف االستنتاجات أىميا أف مستكل سيجما لمحالة الدراسية ا
كيعتبر مستكل سيجما ىذا قميالن جدان كنسبة العيكب  ،211905لكؿ مميكف فرصة لحدكث العيب ىك 

اعتماد منيجية مما يدؿ عمى تدني مستكل الجكدة لمحالة الدراسية. كأكصت الدراسة ب ،كبيرة
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(DMAICلتحسيف األداء في العمميات اإلنشائية المختمف ) ة حيث إنيا منيجية فعالة ليا القدرة عمى
 عالج المشاكؿ كمنع حدكثيا.

"تقويم كفاءة رأس المال العامل بالمصارف السودانية  :م( بعنوان2015دراسة بابكر وصالح ) -3
 )دراسة تطبيقية عمى مصرف التنمية الصناعية("

لمكارد عمى كفاءة رأس كمستكل تكظيؼ ا ،ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار أثر الييكؿ المالي 
كقياس كفاءة رأس الماؿ العامؿ مف خالؿ  السكداف،في العامؿ بمصرؼ التنمية الصناعية  ،الماؿ

المالية عمى كفاءة رأس الماؿ العامؿ. كتـ استخداـ المنيج  العيكؿمعايير السيكلة كالربحية كمعرفة أثر 
. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أف الكصفي التحميمي لتحميؿ البيانات المالية ليذه الدراسة

زيادة مصادر التمكيؿ الخارجية المتمثمة في القركض تؤثر عمى معدالت العائد عمى رأس الماؿ 
كزيادة السيكلة تؤثر عمى  الصناعية،كبالتالي تؤثر عمى كفاءة رأس الماؿ العامؿ بمصرؼ التنمية 

ضركرة بمصرؼ التنمية الصناعية. كأكصت الدراسة ب كعمى كفاءة رأس الماؿ العامؿ ،معدالت العائد
ككضع معايير لمراقبة السيكلة  المالي،زيادة مصادر التمكيؿ الذاتية لممحافظة عمى استقرار الييكؿ 

 كزيادة كفاءة رأس الماؿ العامؿ بمصرؼ التنمية الصناعية ،كاستغالؿ المكارد

في ترشيد  (six sigma) يجما ستة"استخدام منيج س :( بعنوانم2014دراسة القصاص ) -4
 دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية الفمسطينية" –اتخاذ القرارات الستثمارية 

تكضيح استخداـ منيج سيجما ستة في ترشيد اتخاذ القرارات  إلىىدفت ىذه الدراسة  
كتكزيعيا عمى  ،تبانةالدراسة تـ تصميـ اس أىداؼكلتحقيؽ  الفمسطينية،االستثمارية في البنكؾ التجارية 

 60مف العامميف في البنكؾ التجارية الفمسطينية المدرجة اسيميا في بكرصة فمسطيف كتـ استرداد  70
ف البنكؾ التجارية الفمسطينية تستخدـ منيج سيجما ستة أ إلى%. كقد تكصمت الدراسة 86منيا بنسبة 

ج سيجما ستة في البنؾ التجارم أىميا نيككجكد عكائؽ تحد مف استخداـ م لممعايير،بدرجات متفاكتة 
ركة كعدـ عمؿ االدارة العميا عمى مشا ،نشطة كالعمميات التي يقـك بيا البنؾ التجارمعدـ كضكح األ

عمى  كيدكالتأ ،كصت الدراسة بضركرة االىتماـ بمنيج سيجما ستة. كأالعامميف في اتخاذ القرارات
كذلؾ مف خالؿ تقميؿ االخطاء  العممية،ىمية مف الناحية أ دامو في البنكؾ التجارية لما لومكانية استخإ

عات المستفيديف مما ينعكس عمى ترشيد قرارات قكالتي تتناسب مع تك  ،كتحسيف جكدة الخدمات المقدمة
 االستثمار.
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ودوره في تخفيض  sigma 6سموب : "امكانية تطبيق أ( بعنوانم2014) عديميإدراسة  -5
تصنيع المواد  لعادةدراسة تطبيقية في شركة التقنيات المتطورة  لتنافسية:تكاليف وتدعيم المقدرة اال

 المستيمكة"

 رباح،األكتعظيـ  ،ظيار دكر سيجما ستة في تخفيض نسبة العيكبإ إلىىدفت ىذه الدراسة  
لى أم مدل تؤثر معاييره في تخفيض ى مدل إمكانية تطبيؽ منيج سيجما ستة كا  مف خالؿ التعرؼ عم

الشركات  إلحدلىداؼ الدراسة قاـ الباحث بدراسة حالة ادة المقدرة التنافسية. كلتحقيؽ أكزيالتكاليؼ 
كتكصمت الدراسة  المستيمكة،تصنيع المكاد  إلعادةالصناعية االردنية كىي شركة التقنيات المتطكرة 

ي حاؿ كال يتكفر لدييا مقكمات تطبيؽ ىذا المنيج كف ،اف الشركة ال تطبؽ منيج سيجما ستة إلى
، كزيادة الكفاءة اإلنتاجية كتخفيض التكاليؼ. في تخفيض نسبة المعيب اعتماده سينعكس ايجابان 

كصت الدراسة الشركة المطركحة لمبحث بتبني منيجية سيجما ستة كالعمؿ عمى تغيير الثقافة كأ
لما لو مف  كتطبيؽ ىذا المنيج كتأىيميـ،دارية في الشركة كتدريب جميع المستكيات اإل التنظيمية،

 يجابيات عمى الشركة قيد الدراسة.إ

راس المال العامل عمى ربحية الشركات المساىمة  إدارة إثر( بعنوان "م2013دراسة عبابنة ) -6
 العامة الخدمية الردنية"

ركات س الماؿ العامؿ عمى ربحية الشرأ إدارةعناصر  ثرأمعرفة  إلىىدفت ىذه الدراسة  
ركات المساىمة العامة ردنية. كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف الشة األالمساىمة العامة الخدمي

. ـ2012-ـ2010% مف مجتمع الدراسة لمفترة 75.8شركة بنسبة  46ردنية بمغت الخدمية األ
كربحية  ،ياـ التحصيؿبية ذات داللة إحصائية بيف عدد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ايجاكأ

نقدية  إلىكعالقة سمبية بيف كؿ مف دكرة التحكيؿ  ،عائد عمى األصكؿ()ممثمة بنسبة ال :الشركات
، كعدـ كجكد عالقة ذات داللة )ممثمة بنسبة العائد عمى األصكؿ( كنسبة الديف مع ربحية الشركات

 ،)ممثمة بنسبة العائد عمى األصكؿ( :ياـ السداد كحجـ الشركة مع ربحية الشركاتإحصائية لمتكسط أ
حصائية بيف كؿ مف حجـ الشركة كنسبة الديف مع ربحية الشركات بية ذات داللة إككجكد عالقة سم

ياـ التحصيؿ كعدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية لعدد أ )ممثمة بنسبة العائد عمى حقكؽ الممكية(،
)ممثمة بنسبة العائد عمى حقكؽ  :ياـ السداد مع ربحية الشركاتة، كمتكسط أنقدي إلىدكرة التحكيؿ 

 .مكية(الم
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"استخدام مدخل النحرافات المعيارية الستة لترشيد تكاليف  :( بعنوانم2012دراسة زعرب ) -7
 دراسة ميدانية. -الجودة في شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فمسطين

القاء الدكر عمى دكر مدخؿ االنحرافات المعيارية الستة في ترشيد  إلىىدفت ىذه الدراسة  
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ  فمسطيف،ة في شركات قطاع الخدمات المدرجة في بكرصة تكاليؼ الجكد

 31استبانة كاعتمد منيا  36كتـ تكزيع  الغرض،جراء دراسة ميدانية مستخدمان قائمة معدة مسبقان ليذا إ
ات تمتمؾ المتطمبع الخدمات ف شركات قطايات التحميؿ. كمف نتائج الدراسة أ% لغا86استبانة بنسبة 

نو في حاؿ تطبيقو يساىـ في تحسيف جكدة كأ متفاكت،( بشكؿ six sigmaالرئيسة لتطبيؽ مدخؿ )
كالمدخؿ الحديث في  ،باإلضافة إلى أف مدخؿ ستة سيجما يتفؽ الجكدة،الخدمات كفي ترشيد تكاليؼ 

كمفة المنع كأف تطبيقو يتطمب زيادة في ت ،الجكدة الذم يقـك عمى فمسفة التحسيف المستمر في الجكدة
حصائية لمرقابة عمى العمميات كمنع حدكث يـ الجيد لمخدمة كاستخداـ كسائؿ إبسبب أخطاء التصم

 أخطاء في العمؿ لضماف الجكدة.

كضركرة تبني  ،الجكدة الشاممة إدارةكصت الدراسة بضركرة نشر الفكر النظرم كالتطبيقي لمفيـك أك 
الخدمات المدرجة في كاضحة مف قبؿ شركات قطاع القائـ عمى خطكات منيجية  (six sigma)منيج 

يجابي في تقبميـ ة اتخاذ القرارات لما لو مف دكر إكضركرة إشراؾ المكظفيف في عممي فمسطيف،بكرصة 
 كعدـ مقاكمتيـ لألفكار اإلدارية الجديدة كمنيا مفيـك سيجما ستة.  ،لثقافة التغيير

داء تحسين األ في Six sigma ستخدام تقنية ا أثر" :( بعنوانم2012دراسة ياسين ونايف ) -8
في الشركة العامة لمصناعات  7دراسة استطَلعية آلراء عينة من العاممين في معمل  –التشغيمي 
 الجمدية".

راؽ المساىمة في تعزيز قدرة الشركة العامة لمصناعات الجمدية في الع إلىىدفت ىذه الدراسة  
كيفية  إلىلمتعرؼ   six sigmaذلؾ مف خالؿ استخداـ تقنية ك  ،ليوعمى تحقيؽ النجاح الذم يرمي إ

كتكزيعيا  ،ىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانةتقميؿ األخطاء كاالنحرافات في األداء التشغيمي. كلتحقيؽ أ
صالحة لمتحميؿ  50منيا فقط  58كتـ استرداد  60عامؿ كتكزيع  72عمى عينة الدراسة البالغة 

 ان ف ىناؾ اىتمام. كمف نتائج الدراسة أSPSSبرنامج التحميؿ االحصائي  حصائي، كذلؾ باستخداـاإل
 كانتياءن القياس  -التحديد –الرقابة  –)التحميؿ  :مف بدءن  six sigmaبالمعمؿ بتطبيؽ مراحؿ تقنية 

كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف المتغيرات الرئيسة لمدراسة  إلىكتكصمت الدراسة  (،بالتحسيف المستمر
عمؿ بتطبيؽ ىذه المنيجية لتحسيف كىذا يدؿ عمى اىتماـ الم ،داء التشغيمي(( ك)األsix sigmaة )تقني
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كتزيد  المنظمة،برامج تدريبية تنسجـ مع عمميات التحسيف في  بإعدادكصت الدراسة أدائو التشغيمي. كأ
يو مباشر كبتكج ،قساـ المنظمةبيف أ six sigmaككذلؾ العمؿ عمى نشر فمسفة  التحسيف،مف فرص 

 داء التشغيمي.مفيـك كاستيعابيـ لمنطؽ تحسيف األعمى كصكؿ ىذا ال كالتأكيد ،مف االدارة العميا

 -س المال العامل والربحية في الشركاترأ إدارة"العَلقة بين  :( بعنوانم2009دراسة راضي ) -9
 "م2002-م1995دراسة تحميمية في عينة من الشركات الصناعية العراقية لممدة 

 :راس الماؿ العامؿ المختمفة المتمثمة ب إدارةمتغيرات  ثرأبحث  إلىىدفت ىذه الدراسة  
نقدية(  إلىدكرة التحكيؿ  الدفع،متكسط فترة  السمعي،معدؿ دكراف المخزكف  التحصيؿ،)متكسط فترة 

 كقد ،(ـ2002-ـ1995)في صافي الربح التشغيمي في عينة مف الشركات الصناعية العراقية لمفترة 
كجكد ارتباط بيف  إلىالتحميؿ. كقد تكصمت الدراسة  ألغراضاستيخدـ اختبار بيرسكف كتحميؿ االنحدار 

ة في الشركات عينة كارتباط بيف السيكلة كالربحي الشركة،س الماؿ العامؿ كربحية رأ إدارةمتغيرات 
تركيز عمى تقميص س الماؿ العامؿ مف خالؿ الرأ إدارةكصت الدراسة بتحسيف كفاءة الدراسة. كقد أ

مكانية تقميص متكسط الفترة الزمنية التي كدراسة إ منو،مستكيات المخزكف السمعي كمعالجة الراكد 
كذلؾ مف خالؿ اتباع استراتيجية تسريع  ،دنى المعقكؿالحد األ إلىنقدية  إلىتستغرقيا دكرة التحكؿ 

 يد الحسابات الدائنة.مكاف اك التباطؤ في تسدحصيؿ الحسابات المدينة قدر اإلعممية ت

 الدراسات السابقة الجنبية: -ثانياً 

 Can lean six sigma make UK( بعنوان "Antony and Rodgers, 2016دراسة ) -1

puplic sector organization more efficient and effective?" 
ـ في المممكة تكضيح إمكانية تطبيؽ منيج سيجما ستة في القطاع العاىدفت ىذه الدراسة إلى  
 ككذلؾ بعض التطبيقات القطاع،كالتحديات التي يكاجييا ىذا المنيج في  مجزأة،كلكف بصكرة  ،المتحدة

مناسبة التسعى ىذه الدراسة إلى تحدم مفيـك أف سيجما ستة غير  الناجحة لستة سيجما. كبشكؿ رئيس
يج سيجما ستة عمى القطاع العاـ لالستخداـ في القطاع العاـ. كتكصمت الدراسة إلى أنو عند تطبيؽ من

في المممكة المتحدة فمف المطمكب العمؿ بشكؿ إضافي لمحصكؿ عمى أفضؿ الفكائد كالعائد عمى 
 كبشكؿ أكسع لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج.  ،كأيضان النظر في منيج أكثر شمكلية االستثمار،

القطاع العاـ في بيئة  تلككاالة كقد تكصمت الدراسة إلى أف فيـ تطبيؽ منيج سيجما ستة يتيح الفرص
كفي بعض الحاالت فإنو يكفر الفرص لتمبية المتطمبات  الخدمة،المكازنة الحالية إلى تعزيز جكدة 

 .القانكنية الجديدة حكؿ تمكيف المجتمع المحمي
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 Working capital( بعنوان "Kasi ran, Mohamad and Chin, 2016دراسة ) -2

management efficiency: A study on the small medium enterprise in 

Malaysia" 

ىدفت ىذه الدراسة إلى محاكلة تحميؿ كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ في الشركات الصغيرة  
كتـ اختيار  المالية،كالمتكسطة في ماليزيا. كتـ استخداـ البيانات الثانكية مف سكؽ ماليزيا لألكراؽ 

ائيان مف مكقع سكؽ تبادؿ أسيـ الشركات لمدة أربع سنكات اعتباران مف شركة عشك  24قاعدة بيانات مف 
كىي  ،. كقد تـ استخداـ مؤشرات ثالثة في تحميؿ كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿـ(2013-2010)عاـ 

كمؤشر كفاءة إدارة رأس  العامؿ،مؤشر استخداـ إدارة رأس الماؿ  العامؿ،مؤشر أداء إدارة رأس الماؿ 
امؿ. كبينت نتائج الدراسة أف الشركات الصغيرة كالمتكسطة المختارة كانت أقؿ كفاءة في إدارة الماؿ الع

كاستخداـ عينة أكبر مف  ،رأس الماؿ العامؿ خالؿ فترة الدراسة. كأكصت الدراسة بإجراء تحميؿ أعمؽ
ارة رأس الماؿ في قياس العكامؿ التي قد تؤثر عمى كفاءة إد ماليزياالشركات الصغيرة كالمتكسطة في 

 كفتح اتجاه جديد لالىتماـ في كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ في ماليزيا. أفضؿ،العامؿ لمكصكؿ لنتائج 

 The Relationship between" :بعنوان (Jamalinesari and Soheili, 2015) دراسة -3

the Efficiency of Working Capital Management Companies and 

Corporate Rule in Tehran Stock Exchange" 
س الماؿ العامؿ في تأثير حككمة الشركات عمى كفاءة رأالتحقيؽ في  إلىىدفت ىذه الدراسة  

ىداؼ الدراسة تـ (، كلتحقيؽ أـ2013-ـ2008)الشركات المدرجة في بكرصة طيراف لمفترة مف 
الماؿ العامؿ في ىذه  سالمتغيرات المستخدمة في قياس رأ الشركات.مف  115اختيار عينة مف 

كدكرة التحكيؿ لنقدية كالمكجكدات النقدية كالنسب المتداكلة ككفاءة  ،الدراسة تشمؿ الحسابات الدائنة
في تحسيف كفاءة  ميمان  ان ف حككمة الشركات تمعب دكر أ إلىراس الماؿ العامؿ. كتكصمت الدراسة  إدارة
دارة الحسابات الدائنة سمبية ككبيرةن  كأف ىناؾ عالقةن  امؿ،العس الماؿ رأ كدكرة  ،بيف حجـ الشركة كا 

حصائية بيف فرص النمك ذات داللة إ كتشير النتائج أف ىناؾ عالقةن  النقدية،تحكيؿ النقد كمستكل 
دارة رأس الماؿ  كبالتالي تككف إدارة رأس الماؿ العامؿ بشكؿ أكثر فعالية في الشركات التي  العامؿ،كا 

باإلضافة لكجكد عالقة سمبية كمعنكية بيف الرافعة المالية  النمك،ص تحتكم عمى نسبة عالية مف فر 
دارة النقد.   كا 
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 Impact of working capital on corporateبعنوان " (Ahmed, 2014)دراسة  -4

performance a case study from cement chemical and engineering sector 

of Pakistan"  
داء الشركات في قطاعات رأس الماؿ العامؿ عمى أ تأثيرعرفة م إلىىدفت ىذه الدراسة  

كاليندسية في باكستاف. تـ الحصكؿ عمى البيانات مف التقارير  الكيماكية،الصناعات  سمنت،اإل
. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ (ـ2011-ـ2007)السنكية التي تصدرىا الشركات لمفترة مف 

 إلىكدكرة التشغيؿ دكرة التحكيؿ  ،ف متكسط فترة التحصيؿأ إلىنمكذج االنحدار. كتكصمت الدراسة 
فترة السداد  كمتكسط ،المخزكفبينما معدؿ دكراف  المساىميف،مع العائد حقكؽ  النقدية يرتبط ايجابيان 

لعامؿ تؤثر س الماؿ ارأ إدارةف أ إلىكتشير النتائج  المساىميف،مع العائد عمى حقكؽ  يرتبط سمبيان 
دكرة  إلدارةنو عمى مدراء الشركات بذؿ المزيد مف الكقت شركات. كأكصت الدراسة أعمى ربحية ال

 س الماؿ العامؿ.رأ إلدارةككضع استراتيجيات فعالة  النقدية، إلىالتحكيؿ 

بعنوان  (Romana, Ramakrishnaiah and Chengalrayulu,2013) دراسة  -5
"Impact of receivables management on working capital and profitability: 

a study on select cement companies in India" 
كلتحقيؽ  كالربحية،س الماؿ العامؿ أالمدينكف عمى ر  إدارة تأثيرلمعرفة  إلىىدفت ىذه الدراسة  

. تـ (ـ2010-ـ2001)سمنت في الفترة ت مف التقارير السنكية لشركات اإلىذا اليدؼ تـ جمع البيانا
نسبة الذمـ المدينة  المتداكلة،صكؿ األ إلىنسبة الذمـ المدينة  المدينة،الذمـ  إدارةالنسب مثؿ استخداـ 

متكسط فترة  المدينة،ف الذمـ امعدؿ دكر  المبيعات، إلىنسبة الذمـ المدينة  صكؿ،األجمالي إ إلى
ذمـ المدينة في ال إدارةف أ إلىكتكصمت الدراسة  نسبة الربحية. العامؿ،س الماؿ أنسبة ر  التحصيؿ،

 س الماؿ العامؿ كالربحية.  أكبير عمى ر  تأثيرسمنت تظير شركات صناعة اإل

 The importance of"  بعنوان (Pamfilie, Petcu and Draghici, 2012) دراسة -6

leadership in driving a strategic Lean Six Sigma management" 

 ،فراد كالمؤسساتت تستطيع تحسيف أداء األإثبات أف المنظما إلىىدفت ىذه الدراسة  
ف عكامؿ نجاح سيجما ستة. ككشفت نتائج الدراسة أباستخداـ منيج  جيدان  كاستخداـ قادة مدربيف تدريبان 

 28تي تـ الحصكؿ عمييا مف برزت النتائج الكأ المكظفيف.داء المنظمات كتميزىا مف خالؿ تحسيف أ
دارة العميا ىي كاإل داء،األىداؼ المنظمة كمقياس ا ستة كأعالقة بيف معايير سيجم ف ىناؾمنظمة أ
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في دعـ كتحفيز المكظفيف خالؿ تطبيقيـ لمشركع منيج سيجما ستة. كتـ استخداـ  ان التي تمعب دكر 
العميا حمكؿ لممنافسة في بيئة دارة اإل بإيجادالدراسة  كصتكأحصائي. اإللمتحميؿ  SPSSبرنامج 

لمكظفيف الذم بدكره يؤدم كتنظيـ الخدمات كتطكير ا ستة،يج سيجما عماؿ مف خالؿ استخداـ مناأل
  داء المنظمة.لتطكير أ

 Impact of Working Capital Management" :( بعنوانBaveld, 2012دراسة ) -7

on the Profitability of Public Listed Firms in The Netherlands During the 

Financial Crisis" 
ىمة العامة المدرجة في ىكلندا الشركات المسا إدارةالتحقؽ مف كيفية  إلىلدراسة ىدفت ىذه ا 

كتمت  ىكلندا،شركة في  50 أكبرشركة مف بيف  37كتـ استخداـ عينة مف  العامؿ،س الماؿ لرأ
كخالؿ  ،ـ(2006-ـ2004)زمة مف العامؿ خالؿ فترة لـ يكف بيا األ س الماؿمقارنة سياسات رأ

كاف ىناؾ تغيير في سياسات  إذاكىذه المقارنة قامت بالتحقؽ ما  ،(ـ2009-ـ2008)زمة المالية األ
أنو في فترة  إلىكفي حاؿ رككد االقتصاد. كتكصمت الدراسة  ،زمةرأس الماؿ العامؿ في غير األ

س الماؿ العامؿ المتعمقة بالحسابات الدائنة كالمخزكف لشركات ال تحتاج لتغيير سياسات رأزمات ااأل
 زمة الذمـاألخالؿ  ألنوكذلؾ  ،مر بالنسبة لممدينيفكال يسرم ىذا األ رباح،األكاف ىدفيا تعزيز  إذا

ساس المدل القصير. العاـ المقبؿ، كىذه النتيجة عمى أ يجابي عمى ربحية الشركة فيإ ثرأالمدينة ليا 
يعات ف المب، كذلؾ ألكف أف تزيدزمة مف الممائد مساعدة العمالء خالؿ فترة األالطكيؿ فك  لكعمى المد

كصت الدراسة بأف يتـ استخداـ البيانات المرحمية كاحتساب متكسط فترة المستقبمية ستبقى كما ىي. كأ
 كالدفع كمعدؿ دكرات المخزكف. ،التحصيؿ

 Impact of working capital management onبعنوان " (Ahmed, 2012)دراسة  -8

performance of listed non financial companies of Pakistan: application of 

OLS and LOGIT models"إ 

داء الشركة باستخداـ رأس الماؿ العامؿ عمى أ إدارة أثرالتعرؼ عمى  إلىىدفت ىذه الدراسة  
المالية )البكرصة(  لألكراؽشركة مف الشركات غير المالية المدرجة في سكؽ كراتشي  253عينة مف 

سيـ الشركات ة مف تحميؿ الميزانية العمكمية ألدراسة بيانات ثانكية مأخكذفي باكستاف. استخدمت ال
المدرجة في بكرصة كراتشي الذم نشرىا البنؾ المركزم الباكستاني. كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ 

كطريقة المربعات الصغرل كمعامؿ ارتباط بيرسكف.  ،نحدارتخداـ األساليب اإلحصائية مثؿ االاس
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ظيرت عالقة سمبية بيف العائد عمى حقكؽ المساىميف كالعائد عينات أ 5أف ىناؾ لدراسة كتكصمت ا
صكؿ كالعائد عمى حقكؽ كبينما الباقي أظير عالقة إيجابية بيف العائد عمى األ صكؿ،األعمى 

عادة ط فترة التحصيؿ كنسبة التداكؿ. كأكصت الدراسة بضركرة إكعالقة ايجابية بيف متكس المساىميف،
 محددات ربحية ىذا القطاع. مى قطاع السكر لمتعرؼ إلىدراسة عال

 Selection of six sigma key"بعنوان  (Cho, Ahn and Jang, 2011)دراسة  -9

ingredients in Korean companies" 
، كذلؾ لفيـ خصائصيا ة لمنيج سيجما ستةتحديد المقكمات الرئيس إلىىدفت ىذه الدراسة  

 الككرية،مكانيات الشركات المقكمات المالئمة في ضكء رؤية كاستراتيجية كا  ساسية. كمف ثـ تعريؼ األ
تـ تكزيع استبياف عمى العامميف في برامج الجكدة في  النتائج، إلىىداؼ الدراسة كالكصكؿ كلتحقيؽ أ

سنكات. كتكصمت  3شركة مف الشركات الككرية التي تزيد خبرتيا في منيج سيجما ستة عف  90
مقكمات منيج سيجما ستة تتأثر تبعان لحجـ الشركة كطبيعة ك كلكيات خصائص كأ أف إلىالدراسة 
ف الشركات الكبرل تتكفر لدييا أ إلىكما تكصمت الدراسة  ستة،كمرحمة التطبيؽ لمنيج سيجما  عمميا،

جراء دراسات مف الشركات الصغرل. كما أكصت الدراسة بضركرة إ أكثرمقكمات تطبيؽ سيجما ستة 
باالعتماد عمى مقكمات  تفصيالن، أكثرناكؿ عكامؿ نجاح تطبيؽ منيج سيجما ستة بشكؿ مستقبمية تت

 .ي تناكلتيا ىذه الدراسةنجاح سيجما ستة الت

 Impact of working capitalبعنوان "  (Azzam and Haider, 2011)دراسة  -10

management of firms performance: evidence from non-financial 

institution of KSE-30 index" 
داء الشركات رأس الماؿ العامؿ عمى إ إدارة تأثير التعرؼ إلى إلىىدفت ىذه الدراسة  

شركة  21لممؤسسات غير المالية في بكرصة كراتشي. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ استخداـ عينة مف 
يد العالقة بيف كاستخدـ االرتباط لمحصكؿ عمى النتائج لتحد ،(ـ2010-ـ2001)مدرجة لمفترة مف 

 تأثيرس الماؿ العامؿ لدييا رأ إدارةف أ إلىداء الشركات. كتكصمت الدراسة راس الماؿ العامؿ كأ إدارة
صكؿ عف طريؽ خفض كأف المدراء يمكف أف يزيدكا مف قيمة العائد عمى األ الشركات،داء كبير عمى أ

د يزيد مف قيمة الشركة كفترة التكري ،زيادة السيكلة يضان النقدية. أ إلىحجـ المخزكف كدكرة التحكيؿ 
كقد كجد أف معدؿ دكراف المخزكف في األياـ لو عالقة سمبية مع كالن مف مؤشرات أداء  عاـ،بشكؿ 

يجابية ميمة بيف كؿ إ كأف ىناؾ عالقةن  المساىميف،الشركة أم العائد عمى األصكؿ كالعائد عمى حقكؽ 
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ف يكف ىناؾ نظاـ أنو يجب أ إلىكتكصمت الدراسة  مف العائد عمى األصكؿ كالعائد عمى األسيـ.
العالقة مع المكرديف لمحصكؿ عمى كزيادة  المخزكف،المخزكف المناسب لتجنب االفراط في تقييـ  إلدارة

باإلضافة لمبحث في دراسات مستقبمية لتحديد العالقة بيف إدارة رأس الماؿ العامؿ  طكؿ،أفترة ائتمانية 
 اف.كأداء الشركات في باكست

 Uptake and" :بعنوان (Heckl,  Moormann and Rosemann, 2010)دراسة  -11

success factors of six sigma in the financial services industry" 

 المالية،بياف عكامؿ النجاح لتطبيؽ سيجما ستة في قطاع الخدمات  إلىىدفت ىذه الدراسة  
حيث تمت  العالقة،رؼ كشركات التاميف كالخدمات ذات كذلؾ مف خالؿ دراسة تطبيقية شممت المصا

لمانيا كبريطانيا كسكيسرا. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تصميـ قائمة استقصاء الدراسة في كؿ مف أستراليا كأ
كمدل مالئمة تطبيقيا في قطاع المصارؼ  كمنتشرة،كانت عكامؿ سيجما ستة مطبقة  إذالمعرفة ما 

% مف مقدمي الخدمات المالية يعتقدكف بمالئمة استخداـ سيجما 25ف أ إلىالمالية. كتكصمت الدراسة 
 العمالء،رضاء كا   التكمفة،ىـ الدكافع لذلؾ سعييـ لتقميؿ كأ لدييـ،ستة في عمميات التحسيف المستمرة 

المزيد مف الدراسات حكؿ تطبيؽ منيج سيجما ستة  جراءبإكصت الدراسة جديدة. كأ ألسكاؽكالكصكؿ 
كمدل التقبؿ كاالنتشار  ،كذلؾ لمعرفة عكامؿ النجاح المختمفة،مات المالية في البمداف في قطاع الخد

  لتطبيؽ سيجما ستة داخؿ الكحدات االقتصادية.

 Does working capital management affect" :بعنوان  (Kadira ,2010)دراسة  -12

profitability in companies listed on Johannesburg Stock Exchange" 
كربحية المنظمة  ،س الماؿ العامؿرأ إدارةالعالقة بيف  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة  

التحميؿ تـ  كألغراض الخدمية.تطبيقا عمى الشركات في بكرصة جكىانسبكرغ باستثناء الشركات 
مؤشر كتـ استخداـ  (،ـ2007-ـ2003)شركة كالبيانات المالية ليـ لمسنكات  83استخداـ بيانات 

ROE، ROCE  س الماؿ العامؿ رأ إدارةارتباط عكسي بيف  نو ىناؾ عالقةن أ إلى. كتكصمت الدراسة
مف استخداـ التحميؿ المالي لمقكائـ  كصت الدراسة باستخداـ تحميؿ السالسؿ الزمنية بدالن كأ كالربحية.

خرل سكقية األسيـ الكما أكصت باستخداـ معمكمات األ المتغيرات،لمحصكؿ عمى العالقة السببية بيف 
 لتحديد الربحية لمشركات.
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 The influence of working capitalبعنوان " (Mathuva, 2010)دراسة  -13

management components on corporate profitability – a survey on 

Kenyan listed firm" 
عمى ربحية الشركات س الماؿ العامؿ رأ إدارةىدفت ىذه الدراسة الختبار تأثير مككنات  

كتـ التحميؿ  ،(ـ2008-ـ1993)شركة مدرجة في بكرصة نيركبي في الفترة  30كاستيخدـ ليذا اليدؼ 
عكسية بيف الكقت  ف ىناؾ عالقةن أ إلىبنماذج المربعات الصغرل كنماذج االنحدار. كتكصمت الدراسة 

كىناؾ عالقة  حصيؿ( كالربحية،التالذم تأخذه الشركة حتى تحصؿ النقدية مف الزبائف )متكسط فترة 
ىناؾ عالقة  كالربحية،طردية بيف كقت تحكيؿ المخزكف لمبيعات )معدؿ دكراف المخزكف السمعي( 

كتكصمت الدراسة إلى أف إدارة  )متكسط فترة الدفع( كالربحية. ديكفاللسداد  المستغرؽطردية بيف الكقت 
لإلدارة  كيكمف المدينة،معدؿ دكراف الذمـ  الشركة يمكف أف تجعؿ قيمة لممساىميف مف خالؿ تقميص

كزيادة  معقكؿ،خمؽ قيمة لممساىميف مف خالؿ زيادة المخزكف السمعي لدل الشركة إلى مستكل  أيضان 
الشركات قادرة  . كأكصت الدراسة أففترة سداد الديكف لمدائنيف مع المحافظة عمى العالقة مع المكرديف

كالتخفيض  ،مف خالؿ االستخداـ الفعاؿ كالكفؤ لمكارد المنظمةعمى اكتساب ميزة تنافسية مستدامة 
 كبالتالي زيادة ربحية الشركات. ،الدقيؽ لدكرة التحكيؿ لمنقدية إلى الحد األدنى

 :التعميق عمى الدراسات السابقة 1.9
ميتيا في الذم تناكلتو مف جية، كما كتبرز أىىمية المكضكع تبرز أىمية ىذه الدراسة مف أ 

 أحدثاستخداـ  أثرالبحث عف  إلىحيث ىدفت ىذه الدراسة  خرل،أم استيدفتو مف جية القطاع الذ
س الماؿ العامؿ في قطاع الشركات رأ إدارةمفاىيـ الجكدة الشاممة أال كىك سيجما ستة عمى كفارة 

 لمدراسات السابقة لما كتعد ىذه الدراسة امتدادان رجة في بكرصة فمسطيف في قطاع غزة، المساىمة المد
س رأ إدارةكىك كفاءة  ،خركفيما يتعمؽ بالجانب اآل ستة،تـ ذكره فيما يتعمؽ فيما يتعمؽ بمنيج سيجما 

 الماؿ العامؿ.

كدكره في تخفيض التكاليؼ في قطاع  ،مكانية تطبيؽ سيجما ستة( تناكلت إـ2014فدراسة )اعديمي، 
( تناكلت استخداـ منيج ـ2014 تصنيع المكاد المستيمكة، بينما دراسة )القصاص، إلعادةالتقنيات 

سيجما ستة في ترشيد اتخاذ القرارات االستثمارية في قطاع البنكؾ التجارية، فيما ىدفت دراسة )زعرب، 
دكر منيج سيجما ستة في ترشيد تكاليؼ الجكدة في شركات قطاع الخدمات في بكرصة  إلى( ـ2012

تقنية سيجما ستة في ثر استخداـ ث في أالبح إلى( فيدفت ـ2012فمسطيف، كدراسة )ياسيف كنايؼ، 



77 

 

( ـ2013داء التشغيمي في الشركات العامة لمصناعات الجمدية، كبالنسبة لدراسة )عبابنة، تحسيف األ
ردنية، فيما حية الشركات المساىمة الخدمية األس الماؿ العامؿ عمى ربرأ إدارةثر فيدفت لمعرفة أ

س الماؿ العامؿ كالربحية في أر  إدارةعالقة بيف البحث في ال إلى( ـ2009ىدفت دراسة )راضي، 
 ؛(Jamalinesari, Soheili, 2015)خرل مثؿ عية العراقية. فيما ذىبت دراسات أالشركات الصنا

(Ahmed, 2014)؛(Ramana, Ramakrishnaiah, & Chengalrayulu, 2013) 

(Pamfilie, Petcu and Draghici, 2012)؛ (Baveld, 2012)؛ (Ahmed, 2012)لمعرفة  ؛
كذلؾ في كؿ مف طيراف كجكىانسبكرغ كنيركبي  ،س الماؿ العامؿ كربحية الشركةرأ إدارةالعالقة بيف 

 كباكستاف كىكلندا كاليند. 

استخداـ منيج سيجما ستة عمى كفاءة  أثركائؿ الدراسات التي تناكلت كتعتبر ىذه الدراسة مف أ
. كذلؾ مف خالؿ حسب عمـ الباحثة الفمسطينيةس الماؿ العامؿ في الشركات المساىمة رأ إدارة

 العميا،)دعـ كالتزاـ االدارة  :استخداـ المتغيرات المستقمة المتمثمة في منيج سيجما ستة كالتي تتمثؿ في
ذلؾ عمى  كأثر البشرية(،المكارد  نظمة،كاألالعمميات  المستمر،التحسيف  القياس، العكسية،التغذية 

دراسة تناكلت  س الماؿ العامؿ. كحسب عمـ الباحث ال يكجد أمرأ إدارةة كىك كفاء ،المتغير التابع
حيث تناكلت الشركات  الفمسطينية،عماؿ دراسة تتميز في تناكليا لبيئة األف ىذه الالشقيف معان. كما أ

ىك  يضان . كمف أىـ ما يميز ىذه الدراسة أعمى كجو الخصكصالمساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف 
المؤشرات المالية  إلىا لقائمة االستقصاء فقط بؿ استخداـ قائمة االستقصاء باإلضافة عدـ تناكلي

دكرة التحكيؿ  السمعي،)معدؿ دكراف المخزكف  :كالمتمثمة في العامؿ،س الماؿ رأ إدارةالمرتبطة بكفاءة 
 متكسط فترة الدفع(. التحصيؿ،متكسط فترة  النقدية، إلى
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 :مقدمة 2.1.1

العصر الحالي بالتطكرات المتالحقة في كؿ المجاالت االقتصادية كاالجتماعية يتميز      
كالتكنكلكجية، لذلؾ تسعى المنشآت لمكاكبة ىذا التطكر كالعمؿ عمى التحسيف المستمر ألدائيا لمكصكؿ 

، تتبع ىداؼميز كالجكدة كالمنافسة في سكؽ األعماؿ، كلتحقيؽ ىذه األات عالية مف التدرج إلى
ما ستة أحد أشير كالتي ظير ضمنيا مفيـك سيج ،دارية الحديثةالمنظمات أساليب المحاسبة اإل

 ،جكدة دارية في إدارة الجكدة الشاممة، كقد اىتـ بكافة مراحؿ العممية االنتاجية لتحقيؽ أعمىالمفاىيـ اإل
 باالىتماـ في المنتج النيائي. الجكدة الشاممة سابقان  إدارةكبأقؿ التكاليؼ عمى غرار ما تضمنتو 

كبرز التأثير الحقيقي ليا في  كالياباف،كقد بدأ ظيكر منيج سيجما ستة في الكاليات المتحدة      
نتائج متقدمة حيث كقد أعطت  كغيرىا،شركات مكتكركال كجنراؿ اليكتريؾ كجكنسكف اند جكنسكف 

ة بشكؿ كاسع في كمف ثـ تـ نشر منيج سيجما ست عالميان،صبحت ىذه الشركات مف الشركات الرائدة أ
 ية كفي كافة القطاعات االقتصادية.اتنتاجية كالخدمكافة المجاالت اإل

 (Pand and Holpp, 2002) 

تستخدـ لتحديد ياس معيارية ( بأف سيجما ستة ىي كسيمة قـ2009ـ/2001كيرل )ىيكرم، 
كىي تحدد عدد األخطاء التي ترتكبيا الشركات في األعماؿ  العمؿ،ك سكء أداء عمميات كمياـ جكدة أ

 أك المياـ أك الخدمات المقدمة.
ف كيؿ الكحدات االقتصادية تيتـ بزيادة االستثمار لدييا، مف خالؿ تحريؾ دكرة التشغيؿ كما كأ

، حتى يتـ تحقيؽ أعمى ربحية ممكنة مع بقاء جكدة المستيمؾ كتمبية ما يتطمب العمالء مف احتياجات
كالذم ييدؼ إلى زيادة الربحية  ،عالية دكف أم نقص بيا، كىذا ما يتحدث عنو منيج سيجما ستة

كتمبية رغبة العمالء كتخفيض التكاليؼ كالحد مف االنحرافات كصكالن إلى أعمى درجات الجكدة 
 (.ـ2014، عديميا)

 منيج سيجمارأس الماؿ العامؿ تيعد ذات كفاءة عالية عند تطبيقيا في بيئة تطبؽ  لذلؾ فإف إدارة
عدـ  بدرجة تقترب إلى العيكب كخالية مفستة كأدكاتو، بشكؿ يعطي أفضؿ استغالؿ لممكارد المتاحة، 
 كجكد أم خطأ يذكر في الكحدات االقتصادية الفمسطينية.
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 المبحث األول 2.2
 منيج سيجما ستة

 تمييد  2.2.1

 نتاجية،اإلىدفو تحسيف العمميات لزيادة  ،شامالن  ان إداري ان تبر منيج سيجما ستة منيجيع 
كلذلؾ اىتـ الكثير مف الباحثيف كالمنظمات كاإلدارات العميا في اآلكنة األخيرة  التكمفة،كتخفيض 

 ،فسيةنجازات عظيمة في تحقيؽ الربحية كتعظيـ المقدرة التنالما ليا مف إ ستة،بتطبيؽ منيج سيجما 
 كزيادتيا عف طريؽ تخفيض التكاليؼ مع الحفاظ عمى أعمى جكدة.

سبب  التعريؼ، النشأة،يتناكؿ ىذا المبحث منيج سيجما ستة بشيء مف التفصيؿ مف حيث ك 
العكامؿ مع التطرؽ إلى  تطبيقو،مراحؿ  إلىباإلضافة  المنيج،معايير كأدكات ىذا  المبادئ، التسمية،

كأخيران محددات تطبيؽ منيج  ستة،الييكؿ التنظيمي لفريؽ سيجما  ستة،ما الرئيسة لنجاح منيج سيج
 سيجما ستة.

 

 :(Six sigma)نشأة منيج سيجما ستة  2.2.2

كائؿ العشرينيات لتتراكـ ىذه المعمكمات ستة تتكيجان لمجيكدات عديدة منذ أنشأ منيج سيجما 
و في بداية العشرينيات، تـ اقتراح ( فإنـ2005)ىذا المنيج كما كرد في الجندم  إلىكالجيكد لمكصكؿ 

 Dodgeحصائية لمدل تأثير تحسيف العمميات التشغيمية، ثـ قاـ الختبار المعنكية اإل  t-testتحميؿ 

and Rooming حصائية لمحصكؿ عمى عينة مقبكلة بدؿ الفحص الشامؿبإيجاد طرؽ العينات اإل، 
ذلؾ األدكات اإلحصائية لمرقابة عمى  كذلؾ لمعرفة مدل رضا المستيمؾ، كاستخدمت المنشآت بعد

كذلؾ لتحسيف جكدة المنتجات، كفي بداية الثمانينيات زادت حدة المنافسة بيف المنشآت في  ،الجكدة
 مجاؿ الجكدة، مف خالؿ التخفيض التدريجي المستمر لمتكاليؼ بيدؼ تحسيف الجكدة.

نفيذم لشركة مكتكركال "أرت عندما أعمف المدير الت (ـ1979)بدأ ظيكر منيج سيجما ستة عاـ 
كبذلؾ استطاعت الشركة تكفير  ،سندرم" مشكالت الجكدة في الشركة كالتكجو نحك منيج سيجما ستة

بتحديد  Jack Welchقاـ جاؾ كيمش  (ـ1998)كفي عاـ  سنكات، أربعبميكف دكالر خالؿ  2.2
مميكف دكالر  300مقدار ب ان كحققت الشركة ربح ،ساس منيج سيجما ستة في شركة جنراؿ اليكتريؾأ

 (.ـ2007كصافي دخؿ مف التحسينات )النعيمي،
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 :عَلقة منيج سيجما ستة بالجودة الشاممة 2.2.3

ككانت تركز عمى تطكير  االستخداـ،في ثمانينيات القرف الماضي كانت إدارة الجكدة شائعة  
بيف تحقيؽ أعمى  نيا تميزت بأنيا تربطلجيكد الجكدة حيث إ ثـ جاءت سيجما ستة تتكيجان  البرامج،

ىناؾ اختالفات تميز منيج سيجما ستة عف مبادرات  (Truscott, 2003)كحسب  تكمفة،جكدة كأقؿ 
 :التالي كغيرىا مف مداخؿ الجكدة كما في الجدكؿ ،الجكدة السابقة كالجكدة الشاممة كاآليزك

 منيج سيجما ستة مع مداخل الجودة األخرىمقارنة يبين (: 2 .1جدول )
 منيج سيجما ستة مداخل الجودة السابقة الخصائص

 .كؿ المنتجات كالعمميات كالخدمات في المؤسسة .الجكانب الصناعية فقط القابمية لمتطبيق

التركيز عمى الجكانب التقنية  النطاق
 .المتعمقة بالعميؿ النيائي

متعمقة بكؿ التركيز عمى كؿ جكانب العمؿ ال
 .المستفيديف الداخمييف كالخارجييف

تتـ كرد فعؿ بعد مراقبة الكضع  األداء
 .القائـ

تتـ كإجراءات استباقية مانعة مف خالؿ التحسيف 
 .المستمر

 .تحقيؽ رضا العمالء كتكقعاتيـ .المطابقة لمتطمبات محددة التقييم
 .مؤسسةجميع العامميف في ال .عمى عاتؽ قسـ الجكدة المسئولية

 .خبرات الجكدة لدل جميع العامميف بالجكدة .خبراء في الجكدة الكفاءات المطموبة

التكمفة المرتبطة بإعادة التصنيع  التكاليف
 .كالجكدة الرديئة

كؿ التكاليؼ ستختفي مع أداء العمؿ بشكؿ سميـ مف 
 .المرة األكلى

 (Truscott, 2003, p.38)المصدر: 

نما جاء امتداد طبيعي لجيكد مف خالؿ ما سبؽ يتضح أ  ف منيج سيجما ستة لـ يكجد فجأة كا 
 الجكدة التي تعمؿ عمى تحقيؽ منتجات كخدمات بأقؿ تكمفة كبأعمى جكدة.

 :(Six Sigma)تعريف سيجما ستة  2.2.4

دارية الحديثة في ىيـ المحاسبة اإلاىتماـ الباحثيف لككنو مف مفابحظي منيج سيجما ستة  
عالميان  ـأ عربيان أكانت  لخمفياتيـ العممية سكاءن  تبعان  آراؤىـتعددت قد ك  خدمية،كالالمجاالت الصناعية 

كفيما يمي  ،ان إحصائي ان كمنيـ مف اعتبره مقياس ان تنظيمي ان كفكر  ان فمنيـ اعتبر منيج سيجما ستة منيج
  بعض تعريفات منيج سيجما ستة:
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 " مميكف عيب في  3.4ر مف لتي ال ينتج عنيا أكثإالعممية  إلىمصطمح سيجما ستة يشير
كألف ىذا المعدؿ مف العيكب منخفض جدان ارتبط مصطمح سيجما ستة بانعداـ  الفرص،
 .Zero Defects" (Garrison, Noreen and Brewer, 2010, pp 11-12)العيكب 

  فيي تركز عمى تقميؿ التبايف أك االنحراؼ  العمميات،داة تركز عمى تخفيض االنحراؼ في "أ
 ,Manville) "خطأ لكؿ مميكف فرصة 3.4مستكل  إلىات بيدؼ الكصكؿ في المخرج

Greatbanks, Krishnasamy and Parker, 2012, p11). 
 " منيج سيجما ستة ىك ليس مبادرة لمجكدة بؿ التزاـ مف اإلدارة كفمسفة لمتمييز كالتركيز عمى

 كاالعتقاد،مى الشعكر كتفعيؿ دكر القياس بدالن مف االقتصار ع كتحسيف العمميات ،الزبائف
مف  ؽكالسك كيعتبر منيج سيجما ستة أفضؿ منيج في مكاجية االحتياجات المتغيرة لمزبائف 

 (.47ص ،ـ2008أجؿ منفعة كمصمحة المكظفيف كالمساىميف" )النعيمي كصكيص، 
  منيجية عممية لمتحسيف المستمر يتـ تطبيقيا مف خالؿ خمس مراحؿ محددة مف العمؿ"

مدعكمة  اليدؼ،كبأنيا منيجية محددة  األنشطة،مرحمة يتـ تنفيذ مجمكعة مف  في كؿ المنظـ،
ىدفيا  كاحتياجاتيـ،مبنية كمرتكزة عمى تحميؿ مطالب العمالء  كالمعمكمات،كمؤيدة بالبيانات 

كتقميؿ األخطاء كالعمؿ عمى  تفادييا،إرضاء العمالء مف خالؿ تقميص العيكب كمحاكلة 
 (.16ص ـ،2011ت اإلنتاج أك في مجاؿ الخدمات" )الشنكاني، في عمميا تالفييا سكاءن 

الزبائف يتـ  عمى ما سبؽ يمكف القكؿ بأف سيجما ستة ىي منيجية عممية تسعى إلرضاء كبناءن 
خطاء تكاد تككف جكدة عالية كأ إلىكتخفيض التكاليؼ لمكصكؿ  ،داءمف خالليا تحسيف األ

 معدكمة.

  :مبادئ منيج سيجما ستة 2.2.5

 ؛ـ2008مف )جكدة،  كأشار الييا كؿ   ستة،عديد مف الباحثيف مبادئ منيج سيجما تناكؿ ال 
(Pande and Holpp, 2008  :كتتمثؿ في عدة عناصر يمكف تمخيصيا كالتالي 

حيث إف استمرار كنجاح المنشأة يعتمد  الحقيقي والصادق عمى رضا العمَلء: التركيز -1
العميؿ الركيزة األساسية في تحقيؽ الجكدة، كيبدأ عمى تمبية احتياجات كتكقعات العمالء، كيعد 

كدراسة متطمباتو كينتيي بدراسة رضا العميؿ عف المنتج أك  ،مقياس أداء سيجما ستة بالعميؿ
 الخدمة.
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يساعد منيج سيجما ستة المنشأة في الحصكؿ الدارة المعتمدة عمى الحقائق والبيانات:  -2
ممية تقكيـ األداء مف خالؿ التركيز عمى بيانات حيث تقـك المنشآت في ع أفضؿ،عمى بيانات 

 كاقعية مما يعكس متطمبات العمالء كتخفيض التكاليؼ كالعيكب.
جابة عف سؤاليف أساسييف لدعـ اتخاذ القرارات عد منيج سيجما ستة المدراء في اإلكيسا

 كالحمكؿ القائمة عمى البيانات كىما:
 ؟منشأة فعالن البيانات كالمعمكمات التي تحتاجيا ال ما -
 أقصى درجة ممكنة؟ إلىكيؼ يمكف االستفادة مف البيانات كالحقائؽ  -
ف كؿ نشاط في منيج سيجما ستة يشكؿ عممية إ التركيز عمى العمَلء واألنشطة الداخمية: -3

كاف النشاط تصميـ المنتجات كالخدمات، قياس األداء،  كسكاءن  حجميا،بحد ذاتيا ميما كاف 
ساسي تضع العممية، كتعتبرىا المحكر األ ك إرضاء العمالء. لذا فإف سيجما ستةتحسيف الفاعمية أ

 الذم يساعد الشركة عمى تحقيؽ النجاح المستمر. 
 ،كيقصد بيا اإلدارة الكقائية الدارة الفعالة المبنية عمى التخطيط المسبق )الدارة الستباقية(: -4

مف خالؿ إجراءات إدارية كفنية يتـ اتخاذىا كذلؾ  ،كيعني ذلؾ الكقاية مف المشكمة قبؿ حدكثيا
 قبؿ حدكثيا كالتنبؤ بالمشاكؿ المتكقعة حتى يتـ تفادييا تجنبان لتضييع الكقت كالجيد كالتكمفة.

إف التعاكف أحد أىـ العناصر التي تساعد عمى تحقيؽ النجاح كتحسيف  التعاون بَل حدود: -5
كمع ككالء البيع كالعمالء. كيركز منيج سيجما  العمؿ الجماعي لكافة المستكيات اإلدارية لمشركة

ستة عمى التعاكف الفائؽ بيف المستكيات اإلدارية المختمفة كاألقساـ كالعمؿ كفريؽ بدالن مف 
المنافسة بينيـ، كذلؾ مف خالؿ ما تحتاجو فرؽ العمؿ مف بيانات كمكارد فنية كمادية مما يساعد 

 في نجاح ميمة الفريؽ.
 مع القدرة عمى تحمل الفشل:السعي إلى الكمال  -6

الكماؿ أك القمة ليس باألمر السيؿ، كعند تبني منيج سيجما يتطمب ذلؾ  إلىإف الكصكؿ 
كمف أىميا عدـ مقاكمة المكظفيف لمتغيير، لذا يجب عمى اإلدارة القدرة عمى  ،الكثير مف األمكر

ساعد في المشاركة في اإلدارة كي ،إقناع المكظفيف بالتغيير الجديد كأنو سكؼ يؤثر إيجابيان عمييـ
كاتخاذ القرارات كمف ثـ زيادة عكائدىـ المالية كتحسيف ظركؼ العمؿ، كبالتالي يعكد عمى الشركة 

 كالمستيمؾ إيجابيان مف حيث تخفيض التكمفة كزيادة الجكدة المقدمة.
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 :معايير منيج سيجما ستة 2.2.6

ة التي يجب تكافرىا لتككف قادرة عمى تعتبر المعايير بالنسبة لممنظمات مثؿ الالئحة القانكني 
حيث حدد كؿ مف  الخاصة،ذاتو استراتيجية ليا معاييرىا  كمنيج سيجما ستة في حد طريقيا،معرفة 

Salahelden & Abdelwahab, 2009)  ؛Cho, et al., 2011 ؛Pande and Holpp, 
 معايير منيج سيجما ستة كىي كالتالي:  2002)

ىك شرط أساسي لنجاح تطبيؽ منيج سيجما ستة، حيث يعتبر ىذا : ميادعم والتزام الدارة الع -1
كالتي يجب أف يككف لدييا  ،المنيج عممية استراتيجية ميمة ينبغي أف تيتبع مف أعمى قمة في المنظمة

كذلؾ إلقناع كتحفيز المستكيات اإلدارية المختمفة  ،الحماس كاالىتماـ كتكفير الدعـ كالجيد الكافي
 ة منيج سيجما ستة كذلؾ لضماف النجاح في تطبيقو.بأىمية كفمسف

إف تكفر تغذية عكسية عف برامج الجكدة كأدائيا لممكظفيف كالمديريف في الكقت : التغذية العكسية -2
يـ في زيادة لتالي رفع مستكيات الجكدة مما يسكبا ،المناسب كبشكؿ مستمر، يسمح بتحسيف العمميات

 نشأة كزيادة ارتباط عمالئيا بيا.فرص النجاح كاإلبداع كالتمييز لمم
يؤكد منيج سيجما ستة عمى التحسيف المستمر لدل المؤسسات التي تسعى : مستمرالتحسين ال -3

نحك التطكير، كيرتكز ىذا المبدأ عمى فرضية مفادىا أف العمؿ ىك سمسمة مف النشاطات المترابطة 
ستمر مرتبط بتطكير المعرفة بأبعاد التي تؤدم في نياية المطاؼ إلى محصمة نيائية، فالتحسيف الم

 كاتخاذ اإلجراءات الالزمة ليذا التطكير. ،العممية اإلدارية كالفنية بشكؿ مستمر
يجما إف العمميات ىي نقطة التركيز في منيج س: واألنظمة داخل الوحدة القتصاديةالعمميات  -4

كفؽ منيج سيجما ستة التركيز  كبالتالي ذاتو،جراء عممي أك عممية بحذ ستة في المؤسسة كيعتبر كؿ إ
 اؿ لنقؿكتكفير نظاـ معمكمات فعٌ  المستمر،عمى العمميات يساعد المؤسسة عمى تحقيؽ النجاح 

كتكفير قاعدة بيانات متاحة لكافة العامميف في  ككؿ،جزاء المؤسسة المعمكمات كاتخاذ القرارات بيف أ
 برنامج سيجما ستة داخؿ المؤسسة. 

إف المكارد البشرية العنصر األىـ كالحيكم في : رد البشريةميارات وخبرات الموا -5
كذلؾ لتكفير الكفاءات التي تحتاجيا المؤسسة كلضماف  مؤسسة،تطبيؽ منيج سيجما ستة في أم 

 ،كف بمغة كاحدة فقط. كمف ىذه الميارات التدريب عمى إدارة العممياتثأف جميع العامميف يتحد
حصائية في التعامؿ مع المشكالت. كيرتبط منيج سيجما ت اإللمستيمؾ كاألدكاكتحميؿ احتياجات ا

كربط مكافآت  ،ستة بالمكارد البشرية مف خالؿ ربط نظامي الترقيات كالحكافز بمنيج سيجما ستة
 منيج سيجما ستة.كفؽ كتعييف خبراء كمستشاريف  ،اإلدارة العميا بإنجاح تطبيؽ منيج سيجما ستة
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 :مراحل تطبيق منيج سيجما ستة 2.2.7

بمثابة نمكذج  (Pyzdek and Keller, 2010) بايزدؾ ككيمركفقان لػػ DMAICيعد نمكذج  
فإف مشركعات تحسيف سيجما ستة  Motorolaتحسيف عمميات المنتجات الحالية. ككفقان لدراسة شركة 

(، Analyze(، )تحميؿ Measureكىي )قياس (MAIC) ػب مر بأربع مراحؿ كتتمثؿ مراحميا األربعت
خرل مرحمة أ General electric(. كقد أضافت شركة Control(، )رقابة Improve)تحسيف 

دارة مشركع التحسيف . كبذلؾ أصبحت سيجما ستة تتمثؿ Defineكىي مرحمة التحديد  ،لتحديد كا 
 .(DMAIC)مراحميا في نمكذج 

 ,.Hung and Sung, 2011, Garrison, et al)كىذه المراحؿ ىي كالتالي كما ذكرىا؛
  ,Antony, 2006)  ؛ ,2010

 Defineمرحمة تحديد المشكمة  -1

كتحديد أىميتيا  ،المشكمة كالسبب الرئيس المسبب ليا إلىكفي ىذه المرحمة يتـ التعرؼ  
بالنسبة إلى تطبيؽ معيار الجكدة العالي أم سيجما ستة. كعند تحديد المشكمة كمعرفتيا يجب عمى 

، كذلؾ ما ستة الذم سكؼ يقـك بتحديد احتياجات العمالءاإلدارة العميا اختيار أعضاء فريؽ سيج
 ،ك االستبانة، كتسمي متطمبات كتكقعات العمالء بالخصائص الحرجة لمجكدةمف خالؿ المقابالت أ

كالتي ليا األثر األكبر عمى الجكدة. كبعد جمع البيانات الخاصة بالجكدة كتحميميا يتـ كضع رسـ 
مييا أعضاء فريؽ سيجما ستة. أم تستخدـ في ىذه المرحمة تكضيحي لمعممية التي سكؼ يعمؿ ع

 مجمكعة مف األدكات منيا:

كالذم يبيف المدخالت كالمخرجات كضكابط العمميات كيتـ رسـ ىذا المخطط  مخطط العممية -
 لممساعدة في معرفة مكقع المشكمة.

 إلىؼ مف خالؿ االستبيانات كالتعر  Voice of the customerاالستماع لصكت العميؿ  -
 متطمبات كاحتياجات العميؿ.

التي تكثؽ مشركع سيجما ستة  Team project charterكثيقة فريؽ مشركع سيجما ستة  -
 تكفر كافة المعمكمات المتعمقة بو مثؿ نطاؽ العمؿ كاألىداؼ كالخطط كاختيار أعضاء الفريؽ.

عد في تكفير كىي طريقة فعالة تسا Brainstormingالعصؼ الذىني أك التفكير الجماعي  -
خؿ أفكار مبتكرة كالمساعدة في إيجاد الحمكؿ لممشكالت، كتعمؿ ىذه الطريقة عمى بناء الثقة دا

 يـ في بناء ثقافة إبداعية داخؿ المؤسسة.الفريؽ، كتشجع عمى التعاكف كتس
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 :Measureمرحمة القياس  -2
ا تتطمب جمع كذلؾ ألني ستة،ىذه المرحمة تعتبر خطكة ميمة جدان في تطبيؽ منيج سيجما 

كتحديد أفضؿ المقاييس التي يمكف أف تستخدـ  ،البيانات كالمعمكمات بيدؼ فيـ أسباب المشكمة
أف القياس ىك تحديد رغبات العميؿ  (Muir, 2006)لتحديد طبيعة المشكمة. كيضيؼ 

مع تحديد المقاييس  تالفييا،كاحتياجاتو كتقييـ الفشؿ في إنجاز تمؾ التكقعات حتى يمكف 
كأف القياس يتمثؿ في جمع البيانات الصحيحة مف  المستقبمية،اسية لمعممية مف أجؿ المقارنة األس

 حيث: 
 العمؿ مف أجؿ التحسيف(؟العناصر األساسية لمجكدة )ما  اختبار 
 ( ؟ ماتحديد معايير األداء)أفضؿ طرؽ القياس 
 صالحية نظاـ القياس )ىؿ يمكف أف تثؽ في بيانات المخرجات(؟ 

لمرحمة يقـك أعضاء فريؽ سيجما ستة بتحديد العمميات الداخمية التي تؤثر عمى كفي ىذه ا
يكب المرتبطة كيتـ قياس الع لمجكدة،كالتي تعرؼ بالخصائص الحرجة  ،متطمبات العمالء

 كدراسة المككنات األساسية لمنظاـ كالتي تشمؿ اآلتي:بالعمميات الداخمية، 

 :كتعتبر مف المككنات  مخرجات،ليتـ تحكيميا إلى كىي التي تدخؿ إلى العممية  المدخَلت
فإذا كانت المدخالت رديئة سكؼ ينتج  المشكمة، إلىالرئيسية التي تساعد في التعرؼ 

 المشكمة. قياس المدخالت يساعد في التعرؼ إلى مخرجات رديئة لذا فإف
 :مخرجات. تتضمف األنشطة كالمياـ التي يتـ القياـ بيا لتحكيؿ المدخالت إلى العمميات 
 :كىي الناتج النيائي لمعمميات. قياس المخرجات يركز عمى المحصمة المباشرة مثؿ  المخرجات

 المنتجات كالخدمات أما النتائج فتركز عمى التأثير الممتد مثؿ األرباح كرضا المستيمؾ.
كىما جمع البيانات كالمعمكمات لمتحقؽ منيا ككصؼ  ،كيمكف تحديد ىدفيف لمرحمة القياس

كالبدء بجمع الحقائؽ كاألرقاـ كالتركيز عمى أىميتيا  رقميان،شكمة بطريقة يمكف حسابيا الم
 كاالستفادة مف دكرىا في فيـ المشكمة كالكصكؿ لألسباب التي تنتج عنيا المشكمة.

ة لكضع المككنات الثالثة الرئيس (Pande and Holpp, 2005)مف  كقد كضح كؿي 
 عف الذم يجب قياسو، بالشكؿ التالي:األكلكيات كاتخاذ قرارات صحيحة 
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 :ة عما يجب قياسو في كل مرحمةالمكونات الثَلث الرئيس يوضح :(2 .1) شكل

 (م2005المصدر: )باند وىولب, 

حتى يتـ  كذلؾ ،بأف كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة بحاجة لمقياسالسابؽ كيتضح مف الشكؿ 
 الكصكؿ إلى أكبر قدر مف تجنب األخطاء كالبعد عف االنحرافات كىذا ىك ىدؼ سيجما ستة.

 :Analyzeمرحمة التحميل  -3
أسباب المشكمة ثـ استخداـ األدكات المناسبة لمكشؼ عف  إلىكفي ىذه المرحمة يتـ التعرؼ 
لتي تساعد في تحميؿ حصائية ا، كذلؾ لتحديد الطرؽ اإلالعالقات كالمسببات ليذه المشكمة

 مسببات المشكمة.
كدراسة أبعادىا  ،كيدخؿ أعضاء فريؽ سيجما ستة في ىذه المرحمة إلى عمؽ المشكمة

حيث يقكـ  كالنتيجة،كذلؾ باستخداـ أدكات عممية كمف أكثرىا شيكعان ىي السبب  بالتفصيؿ،
كاألخذ  ،ىذه المشكمةأعضاء فريؽ سيجما ستة باستكشاؼ األسباب المحتممة التي أدت إلى كجكد 

 كالتي قد تنشأ مف عدة مصادر مختمفة كىي كالتالي: المشكمة،بمسببات ليذه 
 .الطرؽ كىي األساليب كالتقنيات التي تـ استخداميا في العمؿ 
 .اآلالت كىي التكنكلكجيا المستخدمة في العمؿ 
 كأيضان أنكاع العيكب  ،المكاد الداخمة كىي عبارة عف البيانات كالتعميمات كالحقائؽ كاألرقاـ

 كعددىا.
  البيئة الطبيعية كىي البيئة الخارجية التي تتككف مف العادات كالتقاليد االجتماعية كالقكانيف

 الحككمية.
 في المنشأة.تضمف األشخاص كاألفراد العامميف المكارد البشرية كالتي ت 
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ج العممية. يقـك أعضاء كالتي تؤثر عمى نات ،كبعد تحديد األسباب المحتممة لممشكمة كالعيكب
فريؽ سيجما ستة بربط الخبرات كالبيانات كالمقاييس كمراجعة العمميات ككضع فرضية مبدئية عف 

كبعد ذلؾ يقـك أعضاء الفريؽ بالبحث عف المزيد مف البيانات لمعرفة إف كانت  المشكمة،أسباب 
لتكصؿ لألسباب الجذرية حتى يتـ ا ،كيقـك بتحميميا المقترحة،البيانات تتالءـ مع األسباب 

 الحقيقية لممشكمة.
 :Improveمرحمة التحسين  -4

كتنفيذ الحمكؿ األكثر فعالية  ،في ىذه المرحمة يتـ تطكير مجمكعة مف الحمكؿ المتاحة لتقييميا
في التخمص مف األنشطة التي ال تضيؼ قيمة أك أية انحرافات أخرل تـ الكشؼ عنيا في مرحمة 

ال أصبح كال يمكف تطبي التحميؿ، ؽ الحمكؿ بدكف األساس العممي كالخطكات المنيجية السابقة كا 
 Cost-Benefitكبيذه المرحمة يمكف استخداـ أسمكب تحميؿ التكمفة كالعائد  لممكارد،األمر إىداران 
Analysis  كتقدير تأثيرىا كمف ثـ تنفيذ  ،كيتـ تقييـ الحمكؿ المقدمة األفضؿ،لمكصكؿ إلى الحمكؿ
 ثـ قياس تأثير التحسينات بعد التنفيذ. بالتحسيف،مقة الخطط المتع

 :Controlمرحمة الرقابة  -5
ككانت كفؽ  ليا،كتعني ىذه المرحمة أنو إذا تـ تأدية العمميات كما ىك مصمـ كمخطط 

كىذه الخطكة ىي الجزء المستمر مف منيجية  الرقابة،المستكل المتكقع فإنو يتـ كضعيا تحت 
كضماف  الزمف،قابة لمتأكد مف أف التحسينات مستمرة لفترة طكيمة مف حيث تتـ الر  ستة،سيجما 

كالتي يجب أف يقـك بتنفيذىا  ،عدـ حدكث تغيرات لـ تكف متكقعة. كمف مياـ الرقابة األساسية
 أصحاب أعضاء فريؽ سيجما ستة التالي:

 .تطكير عممية رقابية لمتابعة التغييرات التي تحصؿ في المنشأة 
 ؿ مع المشكالت التي قد تحدث.كضع خطة لمتعام 
  مساعدة اإلدارة العميا عمى تكجيو تركيزىا عمى مقاييس محددة تعمؿ عمى تزكيدىا بمعمكمات

 عف مخرجات المنشأة كمقاييس العمميات.
كييعد اليدؼ النيائي ليذه المرحمة أف يتـ العمؿ عمى تخفيض االختالؼ مف خالؿ السيطرة 

 ت.عمى المدخالت كمراقبة المخرجا

 :فوائد تطبيق منيج سيجما ستة 2.2.8

 & Lazarus؛ (Antony, j. Antony, F. Kummar, and Cho, 2007مف  أكرد كؿي 

Stamps, 2002  ،كتأثيره اإليجابي عمى  ،( فكائد استخداـ منيج سيجما ستة2005؛الجندم
 المنظمات في النقاط التالية:
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 ،اء إلى نمط منع األخطاء قبؿ حدكثياتغيير كتطكير الثقافة التنظيمية مف نمط مكافحة األخط -1
 كأداء العمؿ الصحيح في المحظة األكلى لبدايتو.

 تكفير قاعدة بيانات لمقرارات كتحميؿ البيانات قبؿ اتخاذ القرارات. -2
، كبالتالي رفع مستكل شراكيـ في اتخاذ القراراتلركح المعنكية لمعامميف مف خالؿ إرفع ا -3

 نتاجية.اإل
كطرؽ استخداـ األدكات كالتقنيات مما يؤدم  ،ؾ بطرؽ حؿ المشكالتزيادة الكعي كاإلدرا -4

 لزيادة رضا العامميف كتحسيف العمؿ الجماعي عمى مستكل المؤسسة ككؿ.
 .(Cost Of Poor Quality)تخفيض تكمفة النكعية الرديئة  -5
 تحسيف مستكل األداء بشكؿ عالي مما ينعكس عمى الربحية كالتكمفة. -6
ت اإلدارية نتيجة االعتماد عمى البيانات كالحقائؽ بدالن مف االفتراضات زيادة كفاءة القرارا -7

 كالتكقعات.
 إزالة الخطكات غير الميمة كزيادة المركنة في األنشطة كالعمميات. -8

إلى أف تطبيؽ منيج سيجما ستة في أم قطاع مف  (Anbari, 2004)كأيضان أشار 
 القطاعات لو فكائد كبيرة كمف ىذه القطاعات:

 اع المالي:القط 
إف تطبيؽ منيج سيجما ستة في القطاع المالي يساعد عمى الدقة في إنجاز الميزانيات 

 كالتقارير المالية كتقميؿ األخطاء كتحسيف أداء العامميف.
 :قطاع المشاريع كاإلنشاءات 

خطاء في تصميـ ة في ىذا القطاع فإنو يقمؿ مف األعندما يتـ تطبيؽ منيج سيجما ست
كيساعد منيج سيجما ستة  التصاميـ،ضمف الكقت المتاح لتسميـ تمؾ  ،ديـ المشاريعالمشاريع كتق

 عمى إدارة النفقات ضمف الميزانيات المعدة لممشاريع.
 :قطاع البحث كالتطكير 

كزيادة  التكاليؼ،إف تطبيؽ منيج سيجما ستة في قطاع البحث كالتطكير يساعد عمى تقميؿ 
 عممية ربط البحث كالتطكير بعمميات األعماؿ المختمفة. كيساعد عمى العمميات،سرعة تطكير 

 :الييكل التنظيمي لفريق عمل سيجما ستة 2.2.9

إف أدكار األفراد حممة األحزمة في سيجما ستة ال يمكف النظر إلييا بأنيا عمؿ آالت كعمميات  
نما ىي أيضان عمؿ أفراد مؤىميف كمدربيف تدريجيان بالمعارؼ كالميا ،ؽ إحصائيةائكطر  رات ليساعدكا كا 

)أصفر، برتقالي،  :عمى إدارة المشركعات، ككما يستخدـ في فنكف الكاراتيو أنكاع متدرجة مف األحزمة
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أخضر، حتى األسكد( كتدرج في الميارة، تـ استخداـ تدرج في أدكار األفراد في سيجما ستة كىي 
كىذه المسميات ابتكرىا أحد  ،خضر()القائد التنفيذم، الحزاـ األسكد المتقدـ، الحزاـ األسكد، الحزاـ األ

 .(Brue, 2006)خبراء مكتكركال كاف يحب فف الكاراتيو 

 (:ـ2008كيقسـ العاممكف في مشاريع سيجما ستة إلى مستكيات كالتالي )النعيمي كصكيص،  

 : Implementation Leaderالقائد التنفيذي  -1

يككف في منصب نائب الرئيس  كعادة ،كيقـك ىذا الشخص بتنظيـ كافة جيكد سيجما ستة 
كيككف القائد التنفيذم إما خبيران في  العميا،كاتصالو مباشرة مع الرئيس التنفيذم لممؤسسة أك اإلدارة 

دارية.  مجاؿ التطكير التنظيمي كالجكدة أك مدير تنفيذم داخؿ المؤسسة ذك خبرة كميارات قيادية كا 
فيك يمثؿ  ستة،كاإلجراءات المتعمقة بمنيج سيجما  كاليدؼ مف ىذا المنصب ىك قيادة طريقة التفكير

الن عف عمى ممارسات سيجما ستة كيككف مسؤك ىا في الحفاظ ريقة اإلدارة العميا كيساعد أعضاءط
 تطبيؽ خطط منيج سيجما ستة.

 :Champion/ Sponsorالبطل / الراعي أو الداعم  -2

ما كغالبان  ،لفرؽ العاممة في سيجما ستةىك المدير التنفيذم الذم يقـك بدعـ الحزاـ األسكد كا 
 كليات الراعي أك الداعـ ىي:يككف عضك في مجمس اإلدارة كمسؤ 

التأكد مف سير المشاريع بما يتناسب مع تحقيؽ أىداؼ اإلدارة العميا لممؤسسة كيقدـ النصائح  -
 المناسبة عف تعارضيا.

 إطالع فريؽ العمؿ عمى سير المشاريع كأىـ التطكرات. -

 كمراجعة المياـ كخطكات المشاريع. الفرؽ،تكفير المصادر التي تحتاجيا  -

 الربط بيف مشاريع سيجما ستة في المؤسسة كالتفاكض في حؿ النزاعات. -

 :Master Black Beltالحزام األسود الرئيس  -3

كيمثؿ المستكل  األسكد،يككف ىذا الشخص بمثابة مدرب كمراقب كمستشار لحاممي الحزاـ  
لذلؾ يجب أف يككف  ستة،عمى مف الخبرة التقنية كالتنظيمية حيث يؤمف القيادة التقنية لبرامج سيجما األ

كلكافة المستكيات في المؤسسة. كيقـك  ،مؤىالن لتعميـ أدكات كتطبيقات سيجما ستة في كؿ الكظائؼ
 التدريب،جؿ الحزاـ األسكد الرئيس بالمساعدة في اختيار كتصنيؼ الحزاـ األسكد كاألخضر مف أ
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كما يقدـ النصائح كالمساعدة في المياـ المتعمقة  المكضكعة،كالتأكد مف سير فرؽ العمؿ كفؽ الخطط 
كحيث يكجد الحزاـ  المدراء،بجمع المعمكمات كالتحميؿ اإلحصائي كتصميـ التجارب كالتكاصؿ مع 
 خبرات العامميف. األسكد الرئيس يضمف لممؤسسة استمرارية التغيير كتقميؿ التكاليؼ كتطكير

 :Black Beltالحزام األسود  -4

كربما يككف  ستة،يعتبر ىذا الدكر مف أىـ األدكار في الييكؿ التنظيمي لفريؽ عمؿ سيجما  
كالتي  ،ىك أخطر األدكار. فالحزاـ األسكد كظيفة لشخص يقـك بالتحرم الدائـ لفرص التغيير الحرجة

كمف ثـ تكجيييا لتحقيؽ النتائج. كيقـك بتدريب  كتطبيقيا،ميا ثـ يقـك باستخدا الكقت،ليا تأثير طكاؿ 
ككف لديو قدرة عمى تقييـ كحؿ المشكالت كتصميـ العمميات كيجب أف يٌ  ،كقيادة كتعميـ اآلخريف
ؼ بمشركع سيجما ستة كيككف كيعمؿ الحزاـ األسكد مع الفريؽ المكمٌ  المرجكة،لمحصكؿ عمى النتائج 

 كعمميـ،كما يساعد الفريؽ عمى بناء الثقة بأنفسيـ  المشركع،البدء بعمؿ عف الفريؽ ككقت  كالن مسؤ 
كعادة ما يككف الحزاـ األسكد مف اإلدارة  منو،كيحافظ عمى استمرارية المشركع لتحقيؽ النتائج المنتظرة 

 كيكصؼ بأنو المنقذ الذم يغير المؤسسة كيكفر ليا فرص التغيير. الكسطى،

 :Green Beltالحزام األخضر  -5

كلكنو يعمؿ  ،ىك الشخص المدرب عمى ميارات سيجما ستة بمستكل يقترب مف الحزاـ األسكد 
كيتمخص  المؤسسة،نو يعمؿ في كظيفة أخرل داخؿ كتككف مسئكليتو جزئية حيث إ الفريؽ،كعضك في 

 كاألدكات الخاصة بمنيج سيجما ستة ،دكر الحزاـ األخضر في التأكد مف تطبيؽ المفاىيـ الجديدة
دراجيا في أنشطة المؤسسة اليكمية.   كا 

كمعتمدة عمى مستكل العالـ  ،كيعد الحزاـ األسكد كالحزاـ األخضر شيادات متخصصة 
كماؿ عدد مف  كبعض المؤسسات تتطمب  المشاريع،كيحصؿ الشخص عمييا بعد تخطيو المتحانات كا 

 أكثر بالنتائج.بينما بعض المؤسسات تيتـ  ان ميم ان أمر  تعدك  ،الحصكؿ عمى الشيادات

 :عوامل نجاح تطبيق منيج سيجما ستة 2.2.10

المنظمات مف استخداـ األساليب  تعتبر سيجما ستة استراتيجية لتحسيف األعماؿ التي تمكفٌ  
كمراقبة العمميات مف أجؿ تحقيؽ التميز  ،اإلحصائية البسيطة كالقكية لتحديد، قياس، تحميؿ، تحسيف

مثؿ تخفيض تكاليؼ الجكدة كالحد مف التقمبات في العمميات، في العمميات، كما إلى ذلؾ مف أىداؼ 
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 خذ بعيف االعتبار بعض العكامؿ الىلذلؾ عند تطبيؽ منيج سيجما ستة في المؤسسة يجب أف تؤ 
؛ (Antony & Bhaiji, 2003تعمؿ عمى نجاح تطبيؽ منيج سيجما ستة ك حسب كؿ مف 

Stamatis, 2004يج سيجما ستة منيا العكامؿ اإلدارية ىناؾ عكامؿ عديدة تؤدم لنجاح من (ـ
 كالبشرية كالتقنية باإلضافة إلى العكامؿ المالية مكضحة بالنقاط التالية:

 :العوامل الدارية -أولً 

كدعـ اإلدارة العميا لو تأثير  ،إف إصرار منيج سيجما ستة عمى التزاـ: التزام ودعم الدارة العميا -1
كؿ الذم يحمي سيجما ستة عند حدكث ارة العميا ىي خط الدفاع األاإلد ألف تطبيقو،بالغ عمى نجاح 

قناع األطراؼ ذات العالقة بأف سيجما ستة ىي لذلؾ يقع عمى عاتؽ اإلدارة إ التغيير،مقاكمة 
 د مف التعامؿ معيا كاالشتراؾ في تطبيقيا.كضركرة ال بٌ  ،استراتيجية لتحسيف العمميات بشكؿ مستمر

تنبع الحاجة إلى أف تككف البنية التحتية  العميا،باإلضافة لدعـ اإلدارة : نظيميةالبنية التحتية الت -2
حيث ىناؾ كـ كبير مف األدكار المختمفة كالمناصب التي ستشغؿ  ستة،الة لدعـ سيجما التنظيمية فعٌ 

كليس أفرادان مستقميف مما  ستة،كالتي سكؼ ينفذىا أعضاء فريؽ سيجما  ،لـ تكف مكجكدة مف قبؿ
دم إلى كجكد كظائؼ متداخمة كتغيرات في المناصب كالمسميات الكظيفية مثؿ أدكار حممة سيؤ 

 د مف أف تككف البنية التحتية التنظيمية قادرة عمى استيعاب ىذا التغير.لذلؾ ال بٌ  المختمفة،األحزمة 

ي ف يبدأ كينتيإف برنامج سيجما ستة يجب أ: ربط سيجما ستة بالمستيمك أو متمقي الخدمة -3
حيث يجب أف يبدأ بتحديد احتياجات كمتطمبات المستيمؾ كينتيي بالكصكؿ إلى رضاه بؿ  بالمستيمؾ،

إف عممية ربط سيجما ستة بالمستيمؾ  المستيمؾ،كىك الكصكؿ إلى ما ال يتكقعو  ،عمى أبعد مف ذلؾ
 تتـ مف خالؿ خطكتيف ىما:

  ستيمكيف الرئيسييف.كالم ة،الرئيسكتحديد المخرجات  الرئيسية،تحديد العمميات 
 .تحديد متطمبات المستيمؾ 

لقد كجدت العديد مف المنظمات التي طبقت سيجما ستة فكائد : ربط سيجما ستة بالموردين -4
كالمتعمقة  Porter'sعظيمة لربط تطبيؽ سيجما ستة بسالسؿ التكريد الخاصة فييا، كبالعكدة لفكرة 

أف تتأكد مف فعالية سالسؿ التكريد الخاصة بيا، كالتي بسمسمة القيمة، فإنو حتى تنجح المنظمات يجب 
ة في سيجما الجانب يمثؿ أحد األىداؼ الرئيس تمكنيا مف مكاجية متطمبات السكؽ، إف النظر في ىذا

ف النيج التقميدم في العالقة مع المكرديف يعتمد عمى كجكد أكثر تة كىك تمبية طمبات الزبكف، حيث إس
عمى انخفاض التكاليؼ، كلكف االتجاه اليـك ىك بناء عالقة قكية مع عدد مف مكرد لضماف المحافظة 
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أقؿ مف المكرديف، كفي الخالصة فإف ضماف مشاركة المكرديف في تطبيؽ برامج سيجما ستة يساىـ 
كبالتالي تحسيف نكعية  ،في المساعدة في دعـ أكبر مف المكرديف. ككذلؾ تقريب المكرديف مف العمالء

 منتج العممية.

 المؤسسة،إف تطبيؽ سيجما ستة بنجاح يتطمب إدخاؿ تعديالت عمى ثقافة : التغيير الثقافي -5
ككذلؾ عمى عقمية مكظفييا حيث يجب أف يككف المكظفكف محفزيف اتجاه سيجما ستة مف خالؿ العديد 

كذلؾ ال بد ك  كتطكيرىا،مف الحكافز المختمفة التي تشجعيـ عمى تقبؿ ىذه المبادرة كالمشاركة في تبنييا 
 .؟ككيؼ سيتـ تطبيقيا ،مف تكفير نظاـ اتصاالت لكؿ المكظفيف لمعرفة لماذا سيتـ تطبيؽ ىذه المبادرة

مف مراعاة العناصر التالية عند عممية التغيير في ثقافة المنظمة نحك استخداـ سيجما  كما أنو ال بدٌ 
 ستة كىي:

فيـ كتطبيؽ أدكات سيجما ستة اإلحصائية قد يجد بعض المكظفيف صعكبة في  لعوامل التقنية:ا -أ
 لذلؾ ال بد مف إدماج المكظفيف في دكرات تدريبية لحؿ ىذه المشكمة.

كالتي تعتبر تكاليؼ البحث عف حمكؿ تطبيقية لمشكالت العمؿ ىي  عوامل خاصة بالمؤسسة: -ب
دعة تسعى إلى خمؽ إف الحؿ ليذه المشكمة ىك ابتكار استراتيجية مب المؤسسة،بمثابة خسارة تتحمميا 

 كمف ثـ تكضيح أثر ىذا التغيير بالفائدة عمى المؤسسة. تغيير،الحاجة إلى 

تشمؿ المكظفيف الذيف يتعرضكف لضغكطات العمؿ العالية باإلضافة لممشاكؿ  العوامل الشخصية: -جػ
تخفيؼ  ىك محاكلة تقميؿ ىذا الضغط عف طريؽ ،كاالستراتيجية المناسبة لحؿ ىذه المشكمة الشخصية،

 ككذلؾ محاكلة اإلدارة مشاركة العامميف مشاكميـ كمشاكؿ العمؿ. فترات،عبء العمؿ لعدة 

كيتـ التخمص مف ىذه  بو،كىي تظير عندما يككف لممنظمة فكر معيف تؤمف  العوامل التنظيمية: -د
قدرتيا عمى حؿ ك  ،العكامؿ عف طريؽ االتصاؿ مع اإلدارة كاقتناع المدراء بفائدة ىذه المبادرة الجديدة

إف العديد مف المنظمات الناجحة في تطبيؽ منيج  العمؿ،خفاقات في المشاكؿ كتخفيض العيكب كاإل
قد حرصت عمى مساىمة اإلدارة بشكؿ مباشر كفعاؿ  (GE, Motorola, Sony)سيجما ستة مثؿ 

 في تطبيؽ منيج سيجما ستة.

 :العوامل البشرية -ثانياً 

جراءات المكارد البشرية في عند كضع كتصميـ سياسات كا  : البشريةربط سيجما ستة بالموارد  -1
حيث  بيا،مف السمكؾ كالنتائج المرغكب  ان كراقي ان المؤسسة يجب أف تكضع بشكؿ يضمف مستكل متقدم

مف أداء اإلدارة العميا في المنظمات التي طبقت سيجما  (%60)أظيرت بعض الدراسات أف أكثر مف 
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لذلؾ يتعيف ربط مشاريع سيجما ستة بنظاـ الحكافز  المؤسسة،فز داخؿ تـ ربطيا مع نظاـ الحكا
 كالترقيات كربط مكافآت اإلدارة العميا بنجاح تطبيؽ سيجما ستة.

ف التدريب يكضح )كيؼ حيث إ ستة،في تطبيؽ سيجما  ان ميم ان التدريب عنصر  يعد :التدريب -2
كير العامميف كتحسيف مستكاىـ الكظيفي. كلماذا( يمكف تطبيؽ سيجما ستة. كما أنو يكفر فرصة لتط

حيث يتـ تطبيؽ برامج تدريبية لكؿ مستكل  ستة،كتعتد برامج التدريب عمى خبراء مختصيف في سيجما 
 الراعي،)البطؿ أك  :كتخضع ىذه المستكيات لنظاـ األحزمة كالتي تتككف مف اإلدارية،مف المستكيات 
 يرىا مف المستكيات التدريبية(. كغ األخضر،الحزاـ  الرئيس،الحزاـ األسكد 

 :العوامل التقنية والمتعمقة بنظام المعمومات -ثالثاً 

إف إذ  العميا،كالتغيير يتطمب العمؿ مف اإلدارة  ،إف تطبيؽ سيجما ستة ىك التغيير بحد ذاتو 
ستة كبالتالي فإف تطبيؽ سيجما  لمرقابة،عماؿ اليادفة كالمفيدة ال تحدث بدكف كجكد نظاـ فعاؿ األ

يتطمب كجكد نظاـ لممعمكمات يمكنو مف استقباؿ كتنظيـ كترجمة المعمكمات كالمساعدة في اتخاذ 
كفيما يمي بعض المياـ  المؤسسة،ككذلؾ يتطمب كجكد قاعدة معمكمات أساسية في  الفعالة،القرارات 
 ة لنظاـ المعمكمات الفعاؿ داخؿ المنظمة كىي:الرئيس

 نات.نظاـ يدعـ عممية جمع البيا -1

 نظاـ يكفر كسائؿ اتصاؿ فعالة كتبادؿ المعمكمات داخؿ المنظمة. -2

نظاـ يكفر المعمكمات كالكصكؿ الييا بسرعة فيما يتعمؽ بجميع النشاطات الجارية كالمنجزة في  -3
 مشاريع سيجما ستة.

تة نيـ مف تعمـ منيجية كأدكات سيجما سمما يمكٌ  لممكظفيف،نظاـ يكفر أدكات تدريب فعالة  -4
 ضمف منيجية حؿ مشاكؿ المنظمة.

 رشاد.كاإل نظاـ يكفر فرصة التكجيو اآللي -5

 كذلؾ لممساعدة في اختيار كتحديد أكلكيات المشاريع. ،نظاـ حـز لمبرمجيات -6

 :رابعًا: العوامل المالية

كىذا يتـ عند تطبيؽ منيج  المالي،إلى الدعـ  -بالطبع  -عند تطبيؽ أم نظاـ جديد يحتاج  
كالتي تعزز فرص نجاح  ،جما ستة حتى تتمكف المنظمة مف القدرة عمى تطبيؽ العكامؿ سابقة الذكرسي
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تطبيؽ ىذا النظاـ حيث يحتاج تطبيؽ منيج سيجما ستة إلى المقكمات المالية التي تساعد عمى تكفير 
كغيرىا العديد  ،ككذلؾ تكفير أدكات لتطبيؽ النظاـ كتكفير برمجيات خاصة بالنظاـ التدريب،مستمزمات 

 ة التي يجب تكفيرىا قبؿ البدء في عممية تطبيؽ نظاـ سيجما ستة. مف العكامؿ الرئيس

 :أدوات منيج سيجما ستة 2.2.11

 ,Pyzdek) ؛Pande & Holpp, 2002؛ 3777بيرزيككب، ؛ (Bass, 2007مف  ينظر كؿي  

كمف خالؿ  كتحميميا، إلى أدكات سيجما ستة بأنيا مساعدة في عممية جمع البيانات كالمعمكمات 2003
فيـ األدكات يتـ الكصكؿ إلى رؤية كاضحة لكيفية عمؿ سيجما ستة. فيي تمد المنظمة بالعديد مف 

 تماـ أىداؼ المشركع.المفيدة النتائج التي تساعد في إ األدكات

كيقـك منيج سيجما ستة بالكصؼ المسبؽ الستخداـ أدكات إدارة المشركع كاألدكات اإلحصائية  
كتعتبر ىذه األدكات  رقابة(، تطكير، تحميؿ، قياس، تعريؼ،): DMAICحمة مف مراحؿ لكؿ مر 

ألنيا تضع األساس  لممديريف،منيجان مفيدان  (DAMIC)صندكؽ أدكات سيجما ستة. كتعتبر مراحؿ 
كيصؼ منيج سيجما  التنفيذ،الضركرم لكضع المشركع المبني عمى أساس منيج سيجما ستة مكضع 

  كالتالي:  كىي (DAMIC)حصائية لكؿ مرحمة مف مراحؿ ستة األدكات اإل

 :أدوات لتوليد األفكار وتنظيم المعمومات -أولً 

فكار بيا كمف ثـ تصنيفيا كتمثيميا في أشكاؿ بيانية حتى ائؽ التي سيتـ تكليد األكىي الطر  
ة في عممية تكليد كمف تمؾ األدكات المستخدم البيانات،تتمكف اإلدارة مف االستفادة القصكل مف ىذه 

 األفكار كتنظيـ المعمكمات التالي:

 :Brainstormingالعصف الذىني  -1

تستخدـ خالليا قكاعد بسيطة بغرض زيادة  كالمفيدة،ىك تقنية جماعية لتكليد األفكار الجديدة  
 كىذا األسمكب كثير ما يشجع ار كبدائؿ جديدة لألنشطة كالحمكؿ،لمكصكؿ ألفك االبتكار،الفرص في 

 كيساعد في بناء ثقافة إبداعية جديد. المؤسسة،التعاكف داخؿ 

 :Affinity Diagrammingتخطيط الصمة   -2

تـ تطكير ىذه الطريقة لمساعدة أعضاء الفريؽ عمى تنظيـ األفكار كفؽ الصالت أك العالقات  
عات كفئات الطبيعية فيما بينيا مما يتيح تصنيؼ األفكار في مجمكعات بدالن مف أف تترؾ لمجمك 
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المحددة مسبقان األمر الذم قد يعيؽ ذاتيا ك  محددة سمفان مما قد يبقي العمؿ في نفس أطر التصنيؼ
كفرص  ،كتستخدـ الفرؽ ىذه األداة إلنتاج األفكار التي تخص المشاكؿ كفاءتو،العمؿ أك يقمؿ مف 

رغبة في الحصكؿ عمى كعندما تككف ىناؾ  التغيير،التحسيف كاألساليب كالحمكؿ البديمة كمقاكمة 
 اإلجماع الختيار حؿ أك طريقة عمؿ أك في الحصكؿ عمى أفكار إبداعية. 

 :Multi Voting التصويت المتكرر -3

كيستعمؿ أيضان لمتابعة  الخيارات،يستخدـ الفريؽ ىذه األداة لتقميص حجـ قائمة األفكار أك  
كالخيارات التي تحصؿ  ات،األصك حيث يحصؿ كؿ مشترؾ عمى عدد محدد مف  الذىني،العصؼ 

 عمى أغمب األصكات تحصؿ عمى التحميؿ كاالعتبار األكبر.

 :Tree Diagrammingشجرة التنظيم  -4

كالييكؿ البنيكم لألفكار التي تكصؿ إلييا الفريؽ مف  ،يستخدـ رمز الشجرة لتكضيح العالقات 
ح شكؿ الشجرة أيضان كيكض المتتابعة،خالؿ العصؼ الذىني حيث تعرض كسمسمة مف األسباب 

 العالقة بيف األىداؼ كالحمكؿ الممكنة.

 High Level Process Map (SIPOCخريطة العمميات ذات المستوى المرتفع  -5

Diagram)  

ىي اختصار لألحرؼ األكلى لمكممات المعبرة عف كؿ األطراؼ المشاركة في عممية  SIPOCكممة 
المخرجات  ،(Process)العمميات  ،(Input)الت المدخ ،(Supplier)اإلنتاج كىي: المكرديف 

(Output)،  الزبائف(Customer)،  كتستخدـSIPOC  في مرحمة التعريؼ فيDMAIC،  كىي
كيستخدـ مخطط  المحتممة،طريقة مفضمة دائمان لتخطيط عمميات العمؿ الرئيسة كتحديد المقاييس 

SIPOC ة كالفرعية في المنظمة.لبياف النشاطات الرئيس 

 Flow Chart (Process Map)أو مخطط سير الجراءات  نسيابيالمخطط ال  -6

كىك  جراءات،اإلكخريطة المسار كسمسمة  ،جراءاتنيا مخطط سير اإلكلو عدة مسميات كم 
تمثيؿ بياني يبيف كيؼ تسير العممية بشكؿ متسمسؿ بإظيار الخطكات كؿ عمى حدا كالخطكط بينيا 

فمف الممكف استخدامو لكصؼ الكضع الحالي  بالجكدة،نشطة العمؿ كيفيد ىذا المخطط في أ بكضكح،
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كيستخدـ أيضان في تحديد المدخالت كالمكارد كاألشخاص المشاركيف في  لييا،إكالصكرة التي يسعى 
 كتحديد المناطؽ الميمة في جمع المعمكمات كتحديد مناطؽ تحسيف الجكدة. العممية،

 :Cause-Effect Analysisتحميل السبب والنتيجة )األثر(  -7

 ما،يستخدـ ىذا المخطط بشكؿ رئيس لتحديد السبب الجذرم لمشكمة أك لعالقة أك لتحميؿ  
سبابيا بعرض العالقات ما بيف األحداث كأ كذلؾ ،كتنظيـ كاختصار كميات كبيرة مف المعمكمات

 محددة،كنة ضمف عممية كىذا التحميؿ يكلد األفكار كالفرضيات عف األسباب المم الفعمية،المحتممة أك 
إلى ذلؾ يساعد ىذا المخطط في تسييؿ دراسة  كيساعد الفريؽ أف يككف منيجيان في عممو. إضافةن 

 كاستكشاؼ المزيد مف األسباب.

 :أدوات جمع البيانات -ثانياً 

ؽ التي يمكف مف خالليا جمع البيانات مف مصادرىا المختمفة ائتستيدؼ ىذه المجمكعة الطر  
؛ )النعيمي (Levine, 2006)كىي كالتالي  ،استخداميا في مراحؿ تطبيؽ سيجما ستةكالتي يمكف 
 :(2008كصكيص، 

 :Samplingالعينات  -1

كذلؾ إذا كانت  ،تكفر العينات الماؿ كالكقت كتعطي بيانات جيدة لمقياس أك لتحميؿ المشكمة 
 العينات تمثؿ المجتمع تمثيالن صادقان.

 :Operational Definitionالتعريفات الجرائية  -2

 العمميات،ىك كصؼ كاضح كدقيؽ كمفصؿ كمفيـك لكيفية ترجمة البيانات كاألحداث خالؿ  
 مما يسمح بجمع البيانات بثبات كبصكرة متسقة.

 :Voice Of Customer (VOC)صوت العميل  ائق التعرف إلىطر  -3

كيتـ استخداـ تقنيات  تة،سيمثؿ العميؿ نقطة محكرية في العديد مف أنشطة كأىداؼ سيجما  
عف كالبحث  المدخالت،عديدة لمساعدة المنظمة لجمع البيانات عف العميؿ الخارجي عف طريؽ 

عطاء تغذية راجعة عف النقاط الحرجة  األكلكيات،كتقييميا كتصنيفيا كترتيبيا كفؽ  العميؿ، متطمبات كا 
كتحميؿ المتطمبات  كالمتقدمة، لبسيطة،اكتشتمؿ ىذه الطريقة عدة أدكات منيا بحكث التسكيؽ  لمجكدة،

 كالتكنكلكجيا الحديثة.
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 :Check Sheets And Spread Sheetsأوراق الفحص والجداول اللكترونية  -4

حيث تصمـ قائمة المراقبة أك التدقيؽ عادة مف  البيانات،كىي عبارة عف نماذج تستخدـ لجمع  
كىما ضماف الحصكؿ عمى  اليدفيف الرئيسييف،يؽ كتسعى مف خالؿ ذلؾ إلى تحق األسكد،قبؿ الحزاـ 

كىي المعمكمات التي تـ جمعيا بالفعؿ كالتي  الضركرية،المعمكمات الصحيحة المتضمنة لكؿ الحقائؽ 
كتسمى ىذه الحقائؽ بعكامؿ المطابقة. كأيضان جعؿ عممية جمع البيانات أكثر  ،تخص الكزف المستيدؼ

 سيكلة.

 :ات والبياناتأدوات تحميل العممي -ثالثاً 

 ست أدكات متعمقة بيذه المجمكعة كىي كالتالي:  (Burton & Sama, 2005)مف  يذكر كؿي 

 :Process – Flow Analysisتحميل تدفق العمميات  -1

يتـ البدء بتفحص العممية بدقة مع تكفر خريطة كمخطط انسيابي لعناصر العممية الرئيسة  
كييعد  الضركرية،ككذلؾ نقاط القرارات غير  ،بشكؿ كاضحكمعرفة النشاطات الميمة كغير الميمة 

 تحميؿ تدفؽ العممية مف الطرؽ السريعة إليجاد إشارات عف األسباب األساسية لممشاكؿ داخؿ المنظمة.

 :Value & non- Value Added Analysisتحميَلت القيمة المضافة وغير المضافة  -2

د تركيز االنتباه عمى احتياجات الزبكف ىي القدرة مف إحدل أكبر الفكائد التي يتـ جنييا عن 
حيث يتـ تقييـ كؿ خطكة بناءن عمى  لمنشاطات،عمى تقييـ العمميات باالعتماد عمى القيمة المضافة 

 قيمتيا الحقيقية لمزبكف.

  Pareto Chartsمخطط باريتو  -3

بيانات، كمخطط إف أفضؿ طريقة لتحميؿ القياسات ألم عممية تككف بإنشاء صكرة تمثؿ ال 
باريتك ىك مخطط بياني تستخدـ فيو األعمدة، كطكؿ كؿ عمكد يتناسب مع تكرار كقكع الحدث أك 
المتغير، كليذا يظير المخطط أم المكاقع ىي األكثر أىمية، حيث يتـ ترتيب القيـ تنازليان بالنسبة 

ائؽ الالزمة لتحديد األكلكيات، لتأثيرات قياسية مثؿ التكرار أك التكمفة أك الزمف، كيقدـ المخطط الحق
فيك ينظـ كيعرض البيانات لتبيف األىمية النسبية ليا، كيعتد المخطط عمى مبدأ باريتك: كالذم ينص 

ة ليست دقيقة دائمان كلكف % مف األسباب، كىذه النسب20% مف المشكالت ناشئة عف 80عمى أف 
ـ ىذا المخطط مة األىمية ىي األكثر، كيستخدما نجد أف المشكالت الميمة قميمة كالمشكالت قميغالبان 

 كلكيات، كعند تحميؿ البيانات أك إلظيار نماذج لـ تالحظ مف قبؿ. عند الحاجة لكضع األ
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 :Scatter Diagramمخطط التبعثر  -4

ألنو مف األسيؿ أف نرل العالقة مف خاللو أكثر مف جدكؿ بسيط يستخدـ ىذا المخطط،  
 يثبتيا،العالقة بيف متغيريف كيستطيع تحديد عالقة سببية بينيما لكنو ال كيستعمؿ لتكضيح  لألرقاـ،

 كيمكف استخدامو في عرض عالقة "السبب كاألثر".

 : Histogramsالمدرج الحصائي )المدرج التكراري(  -5

كيشير إلى مدل تكرار حدكث ظاىرة  محددة،ىك ممخص بياني لمتغيرات في مجمكعة بيانات  
، كعرض centerكلنمط التكزيع ثالث نقاط ميمة: المركز )المعدؿ(  تكزيعيا،ر مدل كذلؾ بإظيا ،ما

، كتتككف المدرجات التكرارية عادة مف متغيرات كمية shape، كشكؿ المنحنى widthالمنحنى 
كيستخدـ لتحديد األسباب الجذرية كالتحقؽ  الكصفية،كالكقت أك الكزف أك الحرارة كال تصمح لمبيانات 

كتطكير  ،كييدؼ تحميؿ المدرج اإلحصائي إلى تحديد كتصنيؼ االختالفات في البيانات جاز،اإلنمف 
 تفسير معقكؿ كذم صمة بيا.

 :Run Chartsمخطط المسار الزمني )السَلسل الزمنية(  -6

كعف التغيرات كاالتجاىات كاالختالفات غير  ،يبيف مخطط المسار الزمني صكرة عف التفاكت 
كيمكف  التفاكت،كيساعد في تحديد أسباب ىذا  دراستيا،زمف لمعممية التي يتـ العشكائية عبر ال

كلقياس مدل  المرغكبة،كذلؾ بتبياف انحراؼ االتجاه عف مسار النتائج  ،استخدامو لتحديد المشاكؿ
 التقدـ ببرنامج تحسيف األداء.

 :أدوات التحميل الحصائي -رابعاً 

ثبات ، كبحاجة لمستكل إؾ ألف البيانات ليست قاطعةكذل ،يتـ استخداـ األدكات اإلحصائية 
لذلؾ فإف فرؽ عمؿ سيجما ستة تطبؽ أدكات تحميؿ إحصائية  المرئية،يتجاكز ما تقدمو األشكاؿ 

كذكر منيا  اإلحصائية،حيث يشمؿ الجزء اإلحصائي عمى مجمكعات كاسعة مف الطرؽ  متطكرة،
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بعض مف  (ـ2009يحيى، ك الصفاكم  ؛ـ2008)النعيمي كصكيص، 

 ىذه األدكات كىي كالتالي:
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حيث تبحث ىذه األدكات عف الفركقات في مجمكعة بيانات : اختبارات الدقة أو الدللة الحصائية -1
، T، اختبارات Chi-squareلترل فيما إذا كانت ذات معنى أـ ال حيث تشتمؿ عمى مربع كام 

 نكفا.كتحميالت التبايف أ

اختبارات سطحية  الثنائي،االنحدار  البسيط،كتشتمؿ عمى االنحدار الخطي : الرتباط والنحدار -2
 نتاج.ف المتغيرات في العممية أك اإلكطبيعة الركابط بي اإلجابة،

 العممية،كىي مجمكعة طرؽ لتطكير المقاييس المسيطر عمييا عف كيفية أداء : تصميم التجارب -3
باإلضافة لممساعدة باستيداؼ  مختمفة،ر خاصيتيف أك أكثر تحت شركط كعادة تتـ بكاسطة اختبا

 مسببات لمشكمة ما فقد يككف تصميـ التجارب أساسيان لمحصكؿ عمى منفعة كتسمى الحؿ األمثؿ.

دارة العممية -خامساً   :أدوات لمتطبيق وا 

باإلضافة  كتكثيقيا،كتحتكم ىذه المجمكعة عمى ست أدكات بغرض إدارة المشاريع كتحميميا  
 كىي عمى النحك التالي: ،إلى األدكات المتعمقة بالمقاييس الميمة

يجب عمى أعضاء فريؽ سيجما ستة امتالؾ ميارات إدارة المشاريع : ق إدارة المشاريعائطر  -1
إدارة أدكات المشاريع التقنية  البشرية،إدارة المكارد  زمنية،ككضع جداكؿ  المكازنة،كالتخطيط ككضع 

 جانت كالمخططات الزمنية  مثؿ مخطط

ؽ لمنع المشاكؿ ائكتستخدـ ىذه الطر : تحميل المشكمة المحتممة وتحميل النمط والتأثير الفاسد -2
،الرئيسة في تطبيؽ العمميات الجديدة كالعمميات الجارية كؿ  حيث تبدأ كؿ مف ىذه الطرؽ بعمؿ  يـك

كيتـ ترتيبيا حسب  ،تصنؼ المشاكؿ تـ المشاكؿ،قائمة عصؼ ذىني لكؿ األشياء التي قد تتسبب 
نيا أك األكلكية كأخيران يتـ أخذ أكبر قدر مف الحيطة لمحماية مف األخطار التي ستحدث بمحاكلة الحد م

 يقافيا.إ

ككجيات نظر كؿ مف الجيات  ،يجب األخذ بعيف االعتبار احتياجات: تحميل أصحاب العَلقة -3
قة تحديد األفراد كالمجمكعات التي يجب أخذىا بعيف حيث يتضمف تحميؿ ذكم العال العالقة،ذات 

كمحاكلة الحصكؿ عمى مشاركتيـ كدعميـ  المقدمة،االعتبار كآرائيـ المتعمقة بالمشركع كالحمكؿ 
 كمساعدتيـ.
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ر يكتدعـ التغي ،حيث يظير ىذا المخطط العالقة بيف العكامؿ التي تشجع: مخطط مجال القوة -4
يستخدـ مجاؿ القكة لتطكير الخطط  العالقة،كتحميؿ أصحاب  لمتغير، كالعكامؿ التي تحدث مقاكمة

حيث تككف االستراتيجية ىنا التركيز عمى إضعاؼ قكة المقاكمة لمتغير  الحرجة،لبناء الدعـ لمتغيرات 
 مف خالؿ التعميـ كتصفية الحمكؿ.

فإنو في  كنتائج،إلى استنتاجات مع حمكؿ  DMAICعندما يصؿ مشركع  : توثيق العممية -5
كتكضح كافة  معقدة،بحيث تككف كاضحة كغير  لمعمميات،ىذه المحظة يجب أخذ خرائط تكثيؽ 

كىي آخر  المطبؽ،ككذلؾ الرقابة عمى األداء  المطمكبة،كمعرفة المقاييس  بالمياـ،التعميمات لمقياـ 
 .DMAICعنصر في مشركع 

كالحرجة التي  ،ت خالصة لممقاييس الميمةحيث تزكد ىذه البطاقا: بطاقات نتائج األداء المتوازن -6
 كتثير االنتباه لمقضايا كالفرص التي قد تكاجو المؤسسة كتعالجيا قبؿ حدكثيا. بدقة،تكضح رأم الزبكف 

 المنظمة،كمما سبؽ يتضح أف فكرة تطبيؽ منيج سيجما ستة تبدأ بمشاركة فريؽ العمؿ في  
كمف ثـ جمع البيانات كتحميميا إحصائيان  منظمة،الطركحاتيـ كأفكارىـ لتطبيقيا في  إلىلمتعرؼ 

 ،باألدكات ذات العالقة. كأخيران تطبيؽ األفكار المفيدة كمعالجة أم خطأ قد يكاجو المنظمة مستقبالن 
 كذلؾ بناءن عمى ما تـ تحميمو كاستنتاجو مف مقترحات.

 :محددات تطبيق منيج سيجما ستة 2.1.1

عكائؽ تطبيؽ سيجما ستة في  Benedetto, 2003)؛ (Antony, 2004قد ذكر كؿ مف  
 المنظمات كىي:

عدـ تكفر بيانات ذات جكدة عالية خصكصان في بداية العمميات، كربما تأخذ مرحمة جمع البيانات  -1
 كقت كبير في المنظمة.

عيب أك فشؿ في المميكف فرصة في قطاع  3.4التعريؼ اإلحصائي لمنيجية سيجما ستة ىك  -2
أما في قطاع الخدمات قد يككف أم شيء ال يمبي حاجات أك تكقعات العميؿ  ا،حسابيالصناعة يمكف 

 يعتبر فشالن أك خطأن.

 اختيار المشاريع كتفضيميا ال يزاؿ يعتمد عمى قرارات شخصية. -3

 التغير في مستكل منيج سيجما ستة في الخدمات قد ال يككف مممكسان. -4
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كذلؾ لكجكد األحزمة السكداء  ،البيركقراطية إلىف يتجو بسيكلة منيج سيجما ستة يمكف أ -5
 كالتي يركز عمييا أم مشركع داخؿ المنشأة. ،كالخضراء

كذلؾ ألف معظـ  الصناعة،عممية جمع المعمكمات في قطاع الخدمات أكثر صعكبة مف قطاع  -6
 البيانات التي يتـ جمعيا في الخدمات تتـ كجيان لكجو مع العمالء.

كذلؾ بسبب التفاعؿ بيف  الصناعة،مالء في الخدمات أكثر صعكبة مف عممية قياس رضا الع -7
 العمالء كمقدمي الخدمة الذم يخمؽ بعض الصعكبات.

كذلؾ بسبب أف الخدمات تتعامؿ  الصناعة،مرحمة القياس كالمراقبة في الخدمات أكثر صعكبة مف  -8
 يتـ التعامؿ مع منتجات.فأما في الصناعة  ،مع عمالء
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 المبحث الثاني 2.3
 كفاءة إدارة رأس المال العامل

 :تمييد 2.3.1

في اقتصادية تسعى لالستمرار كالبقاء،  ألم منشأةييعد رأس الماؿ العامؿ مف المككنات اليامة 
كحاجة ، الكحدات االقتصادية المتنكعة كزيادة الخدمات مف قبؿالتطكرات اليائمة في األعماؿ، ظؿ 

 تكجيو المكاردبغرض  إدارة، تتمثؿ في إدارة رأس الماؿ العامؿمف كجكد  دكاف البٌ  لذلؾ إلييا، العمالء
 بحيث تككف ىذه اإلدارة ذات كفاءة عالية. ،نحك االستخداـ األمثؿ المتاحة

حيث ييككف رأس الماؿ العامؿ نسبة تمثؿ أىمية عالية مف مكجكدات المنشأة االقتصادية،  
 لالطمئناف كذلؾ ،األماف مف درجةا يعطي المستثمريف ىذفي أم كقت،  كافيةكجكد السيكلة ال فعند
كذلؾ ألنو كمما كانت كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ مرتفعة، زادت الثقة في قدرة  استثماراتيـ،عمى 

كانت أ سكاءن المؤسسة عمى مكاجية التزاماتيا تجاه أم مكاجية تنافسية أك خسائر محتممة تتعرض ليا، 
 (.ـ2008)العامرم،  الزراعية(-العقارية  –األكراؽ المالية  -ية )النقد :االستثماراتفي 

كفي ىذا المبحث سيتـ عرض العديد مف المفاىيـ الخاصة بإدارة رأس الماؿ العامؿ مثؿ  
باإلضافة إلى  التشغيمي،صافي رأس الماؿ  العامؿ،صافي رأس الماؿ  العامؿ،إجمالي رأس الماؿ 
ثـ سياسات إدارة رأس الماؿ  العامؿ،أىمية رأس الماؿ  إلىالتعرؼ  كمف ثـ العامؿ،إدارة رأس الماؿ 

دارة  العامؿ،كطرؽ قياس رأس الماؿ  العامؿ،كمعرفة كيفية تمكيؿ رأس الماؿ  العامؿ، إدارة  النقد،كا 
 كأخيران إدارة المخزكف السمعي. المدينة،الذمـ 

 :مفيوم رأس المال العامل 2.3.2

 األجؿ،ستثمارات المكظفة في المكجكدات المتداكلة قصيرة يقصد برأس الماؿ العامؿ "حجـ اال 
المخزكف السمعي  (،الحسابات المدينة )الذمـ األجؿ،األكراؽ المالية قصيرة  السائؿ،التي تشمؿ النقد 

 (.211، صـ2007... الخ مف الفقرات المتماثمة" )العامرم، 

متاح في المكجكدات قصيرة األمد كيمكف تعريؼ رأس الماؿ العامؿ عمى أنو "حجـ االستثمار ال 
كالذمـ المدينة كالمخزكف كاالستثمارات المؤقتة" )الزبيدم،  ،أم المكجكدات المتداكلة في فقرات النقدية

 (.328، صـ2004
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د مف اإلشارة إلى أف الفكر المالي المعاصر قد استخدـ مصطمحيف شاع استعماليما كىينا ال بٌ  
كصافي رأس  العامؿ،جمالي رأس الماؿ مفيـك رأس الماؿ العامؿ ىما: إة لفي الدراسات المالية بالنسب

 الماؿ العامؿ.

جمالي ىك "إ جمالي رأس الماؿ العامؿفإف إ (Gitman, 2009, p.638) جيتماف كحسب 
كالتي يمكف أف تتحكؿ مف شكؿ إلى  ،المكجكدات المتداكلة ببنكدىا المختمفة المستخدمة في الشركة

( فقد 266ص ،ـ2000) ترة زمنية قصيرة ال تتعدل السنة الكاحدة". أما جمعةآخر بسرعة خالؿ ف
لمعركؼ عف جمالي المكجكدات المتداكلة بفقراتيا المختمفة كاعرؼ إجمالي رأس الماؿ العامؿ بأنو "إ

 ف تتحكؿ إلى نقد خالؿ فترة قصيرة ال تتعدل السنة الكاحدة".ىذه الفقرات أنيا يجب أ

 المتداكلة،الماؿ العامؿ بأنو "مجمكعة استثمارات المؤسسة في األصكؿ جمالي رأس كيعرؼ إ 
 المالية،األكراؽ  النقد،كىذه األصكؿ تشمؿ  سنة،أم تمؾ األصكؿ التي يتكقع تحكيميا إلى نقد خالؿ 

 (.168، صـ2009الحسابات المدينة كالبضاعة" )عقؿ، 

كدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة رؼ بأنو "الفرؽ بيف المكجأما صافي رأس الماؿ العامؿ فع
كغالبان ما يككف مقدار ىذا الفرؽ مكجب، أم خالي مف التزامات مستحقة خالؿ فترة السنة أم 

( بأنو عبارة 140، صـ2013كقد عرفو )الشكاكرة، ، (336ص ،ـ2004مطمكبات متداكلة" )الزبيدم، 
ات المتداكلة، كتكمف أىمية ىذا التعريؼ في عف "الفرؽ اإليجابي بيف المكجكدات المتداكلة كالمطمكب

ككنو يعطي مقياسان كميان كاضحان لدرجة الثقة في مقدرة األصكؿ المتداكلة عمى الكفاء بااللتزامات 
في  ان صافي رأس الماؿ العامؿ ممكف أف يككف سالب"بأف  (Rehn, 2012, p7)كيرل ، قصيرة األجؿ"

 . "مف أصكليا المتداكلة حاؿ أف التزامات الشركة المتداكلة أكثر

كلة عمى المطمكبات عرؼ بأنو فائض المكجكدات المتداكبالتالي فإف صافي رأس الماؿ العامؿ يي 
 المطمكبات المتداكلة. –ف: صافي رأس الماؿ العامؿ = المكجكدات المتداكلة المتداكلة أم أ

تشغيمية المتداكلة "األصكؿ ال كبالنسبة لمفيـك صافي رأس الماؿ التشغيمي فيك عبارة عف
، (Ehrhardt and Ebrigham, 2011,p.643)مطركحان منيا االلتزامات التشغيمية المتداكلة" 

 كتحسب كفؽ المعادلة التالية: صافي رأس الماؿ العامؿ التشغيمي = 

 )الذمـ الدائنة + المصاريؼ المستحقة( -)النقدية المطمكبة لمتشغيؿ+ الذمـ المدينة + المخزكف(
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االستثمارات قصيرة األجؿ في األكراؽ المالية ليست ضمف األصكؿ التشغيمية بؿ ىي  تعدي 
 فائض نقدم تـ استغاللو في استثمارات مالية ليتـ االستفادة منو بدالن مف تعطيمو.

 Ahmed, Malik, Nadeem and) أما إدارة رأس الماؿ العامؿ فيمكف تعريفيا حسب

Hamad, 2014,p.12) ارة التي تتعامؿ مع القرارات المتعمقة بالمكجكدات كااللتزامات بأنيا "تمؾ اإلد
كتكفر تدفؽ نقدم  ،قصيرة األجؿ كأف اليدؼ منيا ىك ضماف استمرارية العمميات التشغيمية لمشركة
كقد عرؼ )العامرم، ، كافي لتغطية كؿ مف االلتزامات قصيرة األجؿ كالمصاريؼ التشغيمية المتكقعة"

"اتخاذ قرار جميع القرارات المتعمقة بالمكجكدات  ارأس الماؿ العامؿ بأني ( إدارة478، صـ2009
كىي تتضمف قرارات االستثمار في المكجكدات المتداكلة نسبة إلى  ،المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة

 كقرارات التمكيؿ مف المطمكبات المتداكلة نسبة إلى المطمكبات طكيمة األجؿ". ،المكجكدات الثابتة

أف إدارة رأس الماؿ العامؿ عبارة عف مجمكعة مف القرارات اإلدارية  يمكف استنتاجسبؽ  كمما
ككيفية تمكيؿ  ،نات المكجكدات المتداكلةكف مف مككٌ المتعمقة بالمستكيات المستيدفة لالستثمار بكؿ مكٌ 

 مف أجؿ تحقيؽ التكازف كالربحية لممنظمة. االستثمار،ىذا 

 :ملأىمية إدارة رأس المال العا 2.3.3

ينظر المحممكف إلى رأس الماؿ العامؿ كمؤشر عمى فاعمية الشركة في إدارة السيكلة كالعمميات  
فيذا يدؿ عمى ضعؼ قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا  ،فعندما يقؿ رأس الماؿ العامؿ التشغيمية،

ماؿ العامؿ بشكؿ كبالعكس مف ذلؾ فإف زيادة رأس ال السيكلة،كبالتالي تزيد مخاطر  ،قصيرة األجؿ
فعاؿ إما بسبب قمة المبيعات أك  قادرة عمى إدارة العمميات التشغيمية بشكؿو الكبير عمى أف الشركة غير 

 (.ـ2009أنيا ال تقـك بتحصيؿ الديكف بالكقت المحدد )راضي، 

كذلؾ كما  ميمان،تتضمف إدارة رأس الماؿ العامؿ عددان مف المظاىر التي تجعؿ منو مكضكعان  
 (:ـ2013الشكاكرة،  ؛ـ2009عقؿ،  ؛ـ2007ىا كؿ مف )العامرم، ذكر 

مثالن رأس الماؿ العامؿ في الشركات  المنظمة،مف مكجكدات  كبيرةن  يشكؿ رأس الماؿ العامؿ نسبةن  -1
% مف إجمالي األصكؿ بينما في الشركات 40يصؿ ما نسبتو  (ـ2012)الصناعية األردنية لعاـ 

%، أما بخصكص الشركات الصناعية حسب تقاريرىا المالية لعاـ 80التجارية قد يصؿ نسبتو إلى 
 % مف إجمالي األصكؿ.48أف نسبة رأس الماؿ العامؿ تصؿ إلى  (ـ2014)
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كبالرغـ مف أف ىذه  الحجـ،يستأثر رأس الماؿ العامؿ بأىمية خاصة في الشركات صغيرة  -2
إال أنيا ال تستطيع  االستئجار،يؽ الشركات تستطيع تخفيض استثمارىا في األصكؿ الثابتة عف طر 

باإلضافة إلى أف قمة التمكيؿ طكيؿ األجؿ  السمعي،تجنب االستثمار في الذمـ المدينة أك المخزكف 
مما يزيد مف أىمية إدارة رأس الماؿ  األجؿ،المتاح ليا يجبرىا عمى االعتماد عمى المصادر قصيرة 

 العامؿ لمثؿ تمؾ الشركات الصغيرة.

 المدير المالي معظـ كقتو في القرارات التشغيمية اليكمية المتمثمة بإدارة رأس الماؿ العامؿ. يستنفذ  -3

ف نمك الشركة حيث إ العامؿ،كالحاجة إلى زيادة رأس الماؿ  ،العالقة المباشرة بيف نمك الشركة -4
نتاج حقؿ اإل العامؿ لدعـ ىذا النمك فيبزيادة حجـ المبيعات يتطمب مستكيات عالية مف رأس الماؿ 

 كالمبيعات.

صافي رأس الماؿ العامؿ ىك أحد مقاييس المخاطر التي تكاجو الشركة مما يؤثر عمى قدرتيا في  -5
 االقتراض لتمكيؿ استثماراتيا.

 :سياسات إدارة رأس المال العامل 2.3.4

 :سياسات الستثمار -1

و المختمفة كذلؾ إف الشركات بحاجة إلى كضع سياسات كاضحة لحجـ االستثمار في مككنات 
 Waston and)حتى يتـ تحديد حجـ التمكيؿ المطمكب مف جميع المصادر قصيرة كطكيمة األجؿ 

Head, 2010)،  كفي عمـ اإلدارة المالية يتـ تقسيـ مستكيات االستثمار في األصكؿ المتداكلة إلى
كىي  ،الماؿ العامؿ ، كعادةن ما يطمؽ عمييا السياسات البديمة لالستثمار في رأس مستكيات ةثالث

 (:ـ2009، كالساقي كسالـ كمكسى ؛ النعيمي(Ehrhardt and Ebrigham, 2011 كالتالي

تجاه رأس تككف متحفظة بمكجب ىذه السياسة فإف اإلدارة المالية : السياسة المتحفظة أو المترىمة -1
 الشركة،المترتبة عمى الماؿ العامؿ باعتباره االلتزامات التي تسعى مف خاللو لمكاجية المستحقات 

 آجمة(،لذلؾ تيتـ ىذه السياسة بزيادة االستثمار لمكاجية الزيادة المتكقعة في المبيعات )مبيعات 
تؤدم إلى تخفيض الربحية في الكقت نفسو ىذه السياسة تؤدم إلى زيادة السيكلة كلكف فإف كبالتالي 

 كدرجة المخاطرة.



67 

 

كأساس  العامؿ،االستثمار المعتدؿ في فقرات رأس الماؿ تعكس ىذه السياسة : السياسة المعتدلة -2
ىذه السياسة أف النمك المعتدؿ في المبيعات سكؼ ال يحتاج إال إلى حجـ معتدؿ مف رأس الماؿ 

 كتقع ىذه السياسة بيف كؿ مف السياسة المترىمة كالسياسة المقننة. العامؿ،

كفي ىذه السياسة فإف االستثمار في  لرشيقة،اكيطمؽ عمييا اصطالحان السياسة : السياسة المقننة -3
المخزكف كالذمـ المدينة يككف في الحدكد الدنيا بالنسبة  لمتسكيؽ،االستثمارات القابمة  النقدية،كؿ مف 
مما يؤدم إلى تعرض الشركة لممخاطر بسبب العجز في النقدية كالمخزكف الذم بدكره يؤدم  لممبيعات،

 ئف باإلضافة لمشاكؿ مالية خطرة عمى المستكل البعيد.كتذمر الزبا ،إلى تعطيؿ العمؿ

يتـ تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ مف تركيبة مناسبة مف مصادر التمكيؿ قصيرة : سياسات التمويل -2
 أكانت ثابتة أـ كما أف االحتياجات التمكيمية لمشركة تقدر بمقدار استثماراتيا ككؿ سكاءن  األجؿ،كطكيمة 
شارة عند الحديث عف تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ إلى كجكد قسميف مف د مف اإلكال بٌ  متداكلة،

 (:ـ2009كىما حسب ما ذكر )عقؿ،  ،المكجكدات المتداكلة

كىي الحد األدنى الذم يجب أف تحتفظ بو الشركة خارج فترة الذركة ما  موجودات متداولة دائمة: -
 دامت مستمرة في العمؿ.

 التجارية،كىي المكجكدات التي تتغير حسب المكاسـ كالدكرات  :موجودات متداولة متغيرة أو مؤقتة -
حيث تزيد الحاجة باالستثمار في المخزكف كالذمـ المدينة خالؿ فترة المكسـ أك الدكرة التجارية 

 كتنخفض بعد انتيائيا.

 ويمكن تقسيم سياسات تمويل رأس المال العامل إلى ثَلث سياسات 

 Watson and Head, 2010: 73) ـ2004الزبيدم، ؛:) 

تقـك ىذه السياسة عمى تمكيؿ المكجكدات المتداكلة المتغيرة بمصادر : سياسة مقابمة اآلجال -1
كىذا ما يسمى بمبدأ  ،كالمكجكدات الدائمة كالثابتة تمكؿ بمصادر طكيمة األجؿ األجؿ،تمكيؿ قصيرة 

أم  االستثمار،استخداماتيا في  كاليدؼ مف ذلؾ ىك مقابمة آجاؿ استحقاؽ األمكاؿ مع آجاؿ التغطية،
مة تكقيت التدفقات النقدية المتكلدة مف أم مكجكد مع تكقيت استحقاؽ مصادر تمكيؿ مكاءأنو يجب 

 المستخدمة في تمكيمو.
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تشير ىذه السياسة إلى أف االستثمار في المكجكدات الثابتة كالمتداكلة : السياسة المتحفظة -2
كانت أمتداكلة المتغيرة يتـ تمكيميا بمصادر تمكيؿ طكيمة األجؿ سكاء كجزء مف المكجكدات ال ،كالمؤقتة

مقترضة أـ ناشئة مف حؽ الممكية مما يميزىا بقمة اعتمادىا عمى التمكيؿ قصير األجؿ كبالتالي 
تتحمؿ تكاليؼ مرتفعة في اعتمادىا عمى مصادر تمكيؿ  الكقت نفسوكلكف في  السيكلة،انخفاض 

 أسعار الفائدة كأقساط الدفع. طكيمة األجؿ مف ارتفاع

يتـ في ىذه السياسة االعتماد عمى مصادر التمكيؿ قصيرة األجؿ في تمكيؿ : السياسة المجازفة -3
الكقت كلكنيا في  ربحية،مما يجعميا األكثر مخاطرة كاألكثر  كالدائمة،المكجكدات المتداكلة المتغيرة 

 تؤدم إلى انخفاض تكاليؼ التمكيؿ.  نفسو

 :رأس المال العاملتمويل  2.3.5

إف كصؼ إدارة رأس الماؿ العامؿ بأنيا متحفظة أك معتدلة أك مغامرة إنما يتحدد بعامميف ىما  
فالتمكيؿ  االستثمار،كالنمط المتبع في تمكيؿ ىذا النكع مف  العامؿ،حجـ االستثمار في رأس الماؿ 

 متكسط األجؿ أك طكيؿ األجؿ. األجؿ،يككف قصير 

 :مويل طويل األجلمصادر الت -أولً 

ىك التمكيؿ الذم يستحؽ أداؤه خالؿ فترة طكيمة تزيد عف خمس سنكات أك ال يرتبط بفترة  
استحقاؽ محددة تستخدـ اإلدارات المالية المتحفظة ىذا النمط مف التمكيؿ بشكؿ جزئي لتمكيؿ أصكليا 

 ر مف األصكؿ المتداكلة.المتداكلة بيدؼ تقميؿ مخاطر سيكلة المؤسسة مف خالؿ االحتفاظ بحجـ أكب

كدرجة تطكر النظاـ المالي في  ،تتنكع ىذه المصادر حسب درجة التقدـ االقتصادم 
 (:ـ2011المجتمعات المختمفة كمف أىميا )جرادات، 

 األسيم العادية: -1

 محدد،كال تستحؽ الدفع بتاريخ  التداكؿ،ليا قابمية  كاحدة،كىي "أكراؽ مالية ذات قيمة اسمية  
كلحامميا حؽ في ممكية الشركة بقدر نصيبو باألسيـ المشترؾ  ،ا الشركة لمحصكؿ عمى األمكاؿتصدرى

 (.201، صـ2009بيا" )آؿ شبيب، 

كتتميز باعتبارىا مصدر تمكيؿ بأنيا: ال يكجد تاريخ استحقاؽ محدد لمسيـ باعتباره كرقة  
ساىميف، ترفع التصنيؼ االئتماني تسديد دفعات دكرية لممبمالية، ال تمتـز الشركة المصدرة مسبقان 
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لمشركة مما يعزز قدرتيا المستقبمية عمى االقتراض، كتتمتع األسيـ العادية بجاذبية لممستثمريف لما 
تكفره ليـ مف حماية في حالة التضخـ، كلكف يؤخذ عمى األسيـ العادية بأنيا تكمفتيا مرتفعة، كيؤدم 

لتمكيؿ إلى ارتفاع متكسط كمفة رأس الماؿ، كال يعامؿ تكزيع ارتفاع نسبة مف الممكية العادية في ىيكؿ ا
 األرباح عمى أنو مصركؼ كال يكفر حماية ضريبية لمشركة.

 القروض طويمة األجل: -2

كتمتـز بمكجبو  المقرض،يعد القرض طكيؿ األجؿ عقدان تحصؿ الشركة بمكجبو عمى أمكاؿ مف  
أصؿ المبمغ إلى المقرض في تكاريخ معينة. كيتميز كأقساط مف  ،بتسديد سمسمة مف الفكائد الدكرية

 المركنة كالكمفة المنخفضة.ك  بالسرعة،القرض طكيؿ األجؿ كمصدر تمكيؿ 

 السندات: -3

كالسند كرقة مالية تصدرىا المؤسسة  األجؿ،تعد السندات أحد أىـ المصادر التمكيمية طكيمة  
تقـك المؤسسة ببيع ىذه األكراؽ لمحصكؿ حيث  محدد،بقيمة اسمية كسعر فائدة اسمي كتاريخ استحقاؽ 

كتمتـز الشركة بمكجب السند بدفع الفكائد الدكرية كمف ثـ أصؿ المبمغ  لعممياتيا،عمى األمكاؿ الالزمة 
 (.ـ1992)باالستحقاؽ( )الشماع، 

كتتميز السندات عف القركض بأف الشركة تتعاقد عمى الديف مع جميكر المستثمريف كالمكتتبيف  
كثر األالسندات  د  كتع االقتراض،كليس مع مقرض كاحد مما يعطي شركطان أفضؿ مف  ،سنداتبال

باإلضافة إلى  االستحقاؽ،مركنة مف االقتراض مف حيث قدرة الشركة عمى استدعاء السندات قبؿ 
 قابمية السندات لمتداكؿ.

 األسيم الممتازة. -4

بعض خصائص أدكات المديكنية كىي مصدر مف مصادر التمكيؿ طكيؿ األجؿ يجمع بيف 
عرؼ األسيـ الممتازة بأنيا شكؿ مف أشكاؿ رأس الماؿ )السندات( كبعض خصائص حقكؽ الممكية، كتي 

كمركزان ماليان متقدمان تجاه حممة األسيـ العادية  ،المستثمر في الشركة يقدـ لمالكو ميزتيف عائدان محددان 
سيـ ت ككنيا مصدر تمكيؿ فأىميا أف األيـ الممتازة ميزافي األرباح الدكرية كالقيمة التصفكية، كلألس

مف حقكؽ الممكية، كبالمقابؿ  ان كتعد جزء ،الممتازة مصدر دائـ لمتمكيؿ ال يتكجب عمى الشركة سداده
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ضريبيان حيث ال تعد األرباح الخاصة باألسيـ مصركؼ  أنيا ال تكفر لمشركة المصدرة كفران يؤخذ عمييا ب
ن ،مالي كالفكائد  (.ـ2011ما تعامؿ بصفتيا تكزيع لألرباح )جرادات، كا 

 ثانيًا: مصادر التمويل متوسط األجل.

مف أكثر مف سنة كأقؿ مف  يان استحقاق ان تتميز مصادر التمكيؿ متكسطة األجؿ بأف ليا تاريخ 
 عشر سنكات. 

 ىناك أدوات متعددة لمتمويل متوسط األجل أىميا:

دىا ألكثر مف سنة تمنحيا مؤسسات اإلقراض المتكسط كىي قركض يمتد تسدي: قروض المدة -1
كتتميز بأف معدؿ الفائدة عمييا أعمى  كالعقارية(،كطكيؿ األجؿ مثؿ المصارؼ المتخصصة )الصناعية 

كترتيب أقساط التسديد يتـ بما يتناسب مع التدفقات  األجؿ،بالمقارنة مع الفكائد عمى القركض قصيرة 
 النقدية لمشركة المقترضة.

كلكف استخدامو  العامؿ،ال يستخدـ ىذا المصدر مباشرة لتمكيؿ عناصر رأس الماؿ  : الستئجار -2
في تمكيؿ األصكؿ كالمكجكدات الثابتة يساعد عمى تخصيص مبالغ أكبر مف األمكاؿ المتكفرة لدل 

نشاطيا الشركة لتمكيؿ رأس الماؿ العامؿ. كتمتاز عممية االستئجار بأنيا تمكف الشركة مف مباشرة 
بصكرة تدريجية مف خالؿ دفعات  كذلؾ ألف تمكيؿ المكجكدات الثابتة يتـ ،بحجـ أقؿ مف االستثمار

 (.ـ2009يجار الدكرية )عقؿ، اإل

 :مصادر التمويل قصيرة األجل -ثالثاً 

 العامؿ،يعد التمكيؿ قصير األجؿ مف أىـ مصادر تمكيؿ الجزء المتغير مف رأس الماؿ 
كىي بالعادة عناصر المطمكبات  سنة،ات التي تستحؽ في فترة زمنية أقؿ مف كيعرؼ بأنو االلتزام
 كتشمؿ التالي: المؤسسة،المتداكلة في ميزانية 

كتظير  ،كيمثؿ رصيد مشتريات المؤسسة عمى الحساب: الئتمان التجاري المقدم من الموردين -1
ف المصادر بأنو مصدر تمقائي كيتميز ىذا النكع م ية المؤسسة عمى شكؿ حسابات دائنة،في ميزان
كال تحتاج  ،فعند زيادة الشراء مف مكرد معيف بالبيع اآلجؿ يتـ الحصكؿ عمى أسعار أقؿ ،لمتمكيؿ

ىناؾ قدرة مستمرة عمى التجديد )آؿ إف كيتمتع ىذا المصدر باالستمرارية حيث  رسمية،إلجراء ترتيبات 
 (.ـ2007شبيب، 
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 ،ساءة لسمعتيا الماليةأة بدفع التزاماتيا لمغير دكف اإلـ المنشكيقصد بيا تأخير قيا: المتأخرات -2
 ،تمثؿ المتأخرات مصدر تمكيؿ عديـ الكمفةك كتشمؿ الضرائب كاألجكر المستحقة كغير المدفكعة. 

ألنيا عبارة عف مبالغ تكاليؼ مستحقة لمغير تقتضي ترتيبات الدفع التأخير في تسديدىا )جرادات، 
 .(ـ2011

كىي القركض كالتمكيالت التي تقؿ مدتيا عف سنة : لتمويَلت المصرفية قصيرة األجلالقروض وا -3
 قصيرة األجؿ الفرع الرئيس كتعد القركض العامؿ،كاحدة كتشمؿ القركض التي تمنح لتمكيؿ رأس الماؿ 

)أبك معمر،  كيختمؼ ىذا المصدر عف االئتماف التجارم بما يمي التجارية،لمتكظيؼ في المصارؼ 
 :ـ(2006

 كال ترتبط تمقائيان بالمشتريات اآلجمة. ،القركض المصرفية ليست مصدران تمقائيان لمتمكيؿ -أ

 ئتماف التجارم كتمتد ألقؿ مف سنة.تعد القركض المصرفية ذات أجؿ استحقاؽ أطكؿ مف اال -ب

الحصكؿ  أسرع كيسيؿكيستنتج مما سبؽ أف التمكيؿ قصير األجؿ يضمف تكفير النقدية بشكؿ 
 مكاف.كبالتالي يفضؿ استخداميا قدر اإل ييا كال تحتاج لتكمفة عاليةعم

 :طرق قياس رأس المال العامل 2.3.6

 :دورة رأس المال العامل

كانت  إذاكىي عبارة عف "الفترة الزمنية التي تمتد بيف استعماؿ النقد لشراء المكاد الالزمة لمبيع  
كبيعيا ثـ تحصيؿ الديكف المرتبطة بيا كتحكيميا  صناعية،الشركة تجارية أك التصنيع إذا كانت الشركة 

كتعتمد الدكرة التجارية في طكليا أك قصرىا عمى الفترة الالزمة لالنتقاؿ مف نقد  أخرل،إلى نقد مرة 
، ـ2013، النكاكرةك منتجة إلى ذمـ مدينة ثـ إلى نقد داخؿ مرة أخرل" )أ مشتراهخارج إلى بضاعة 

 (.151 ص

 :العامل قياس نشاط رأس المال

أم بقسمة صافي المبيعات عمى  دكرانو،يقاس نشاط رأس الماؿ العامؿ بكاسطة معرفة معدؿ  
كتعبر ىذه العالقة عف قدرة رأس الماؿ العامؿ عمى تكليد  العامؿ،جمالي أك صافي رأس الماؿ إ

،الالالمبيعات. كقد يككف انخفاض معدؿ الدكراف نتيجة ارتفاع رأس الماؿ العامؿ أكثر مف  أما  ـز
كمف األفضؿ في  االنخفاض،ارتفاع معدؿ الدكراف فقد يككف نتيجة ألسباب معاكسة تمامان ألسباب 
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تحميؿ رأس الماؿ العامؿ أف يتناكؿ المحمؿ معدالت دكراف مككنات رأس الماؿ العامؿ المتمثمة في 
 (:ـ2009التالي )عقؿ، 

 معدؿ دكراف النقد. -1

 ة.معدؿ دكراف الحسابات المدين -2

 معدؿ دكراف المخزكف مف البضاعة. -3

 Cash managementإدارة النقد  2.3.7

كيعتبر المصدر األساسي  كالشراء،النقد كما ىك معركؼ ىك كسيمة لمتبادؿ في عمميات البيع  
كيقصد بالنقد ىنا النقد في الصندكؽ كاألمكاؿ  أعمالو،لتسييؿ تنفيذ أنشطة المشركع كاستمرارية 

  (.ـ2009كيعد النقد أكثر األصكؿ المتداكلة سيكلة )آؿ شبيب،  البنؾ،أم المكدعة تحت الطمب 

 :أىداف إدارة النقد

كىناؾ العديد مف  المؤسسة،إلدارة النقد ىك تقميؿ مخاطر السيكلة عمى  اليدؼ الرئيس 
 (:ـ2009؛ عقؿ، ـ2013األىداؼ التي تسعى إدارة النقد إلى تحقيقيا أىميا يتمثؿ بالتالي )الشكاكرة، 

 كيتـ ذلؾ مف خالؿ التالي: النقدية،مكاجية االحتياجات  -1

 التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخمة كالخارجة. -أ

 التخطيط الستثمار الفائض كتمكيؿ العجز المالي المتكقع. -ب

 كيتـ ذلؾ مف خالؿ التالي: النقدية،تقميؿ االحتياجات  -2

 ـ.إحكاـ الرقابة كتقميؿ فرص إساءة االستخدا -أ

 سراع في تحصيؿ ديكف المؤسسة.ب_ اإل

 التأخير في دفع المستحقات عمى المؤسسة دكف اإلضرار بسمعة المؤسسة. -جػ 

 كيتـ ذلؾ مف خالؿ ما يمي: النقد،تقميؿ تكمفة  -3

 تقميؿ أبكاب اإلنفاؽ. -أ

 االقتراض بأفضؿ الشركط الممكنة. -ب
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 البحث عف أفضؿ الفرص االستثمارية. -جػ

 الخسائر في أسعار الصرؼ إلى أدنى مستكل. تفادم -4

 :تحديد الحجم المَلئم من النقد

مف أىميا التالي )عقؿ،  العكامؿ،يتأثر حجـ النقد الذم تحتفظ بو المؤسسة بمجمكعة مف  
 (:ـ2013)الشكاكرة،  (،ـ2009

مكاعيد االنحرافات كالكسيمة التي تساعد في تقدير حجـ ك  النقدية،االنحرافات المتكقعة في التدفقات  -1
عدادىا بمنتيى الدقة كالعناية لمتحكط لما يترتب عمييا مف كالتي يجب إ التقديرية،ىي الميزانية النقدية 

 فائض أك عجز.

كىي االنحرافات التي يمكف أف تنشأ نتيجة ظركؼ  النقدية،االنحرافات غير المتكقعة في التدفقات  -2
كذلؾ مف خالؿ إبراـ اتفاقيات التأميف الالزمة لمثؿ ىذه  ركب،كالحمتكقعة مثؿ الحريؽ الطارئة كغير 

 المخاطر.

أم مف غير المصادر الذاتية المتاحة كالتي تتمثؿ بأصحاب  لألمكاؿ،مدل تكافر مصادر أخرل  -3
 المشركؼ كالبنكؾ أك المكردكف.

االستثمارات المستمرة كيتطمب مثؿ ىذا التغير زيادة األرصدة النقدية لمكاجية  التكنكلكجي،التغير  -4
 في مكجكدات المؤسسة.

حيث ترتفع الحاجة لمنقد مع اقتراب مكاعيد تسديد مثؿ ىذه االلتزامات  المبرمجة،تسديد االلتزامات  -5
 كينخفض بعدىا مباشرة.

كالتي تتحدد بمدل قدرة اإلدارة المالية عمى تحقيؽ األىداؼ  لممؤسسة،مدل كفاءة اإلدارة النقدية  -6
 طة بأقؿ مستكل مف مستكيات النقدية.المخط

كالتي يمكف تحديدىا مف خالؿ مدة قدرة البنكؾ عمى تقديـ التمكيؿ الالـز  البنكؾ،العالقة مع  -7
 بالكقت المناسب.

ىي عممية الكصكؿ لرصيد مف النقد يكفي " :يمكف تعريؼ إدارة النقدية بأنيا ؽما سبفي ضكء  
 ."تخفيض تكمفة االحتفاظ بولمكاجية مصاريؼ العمؿ اليكمية مع 
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 :Management of account receivableإدارة الذمم المدينة  2.3.8

كنيتـ بإدارة الذمـ المدينة ككنيا تأتي في الدرجة  القبض،يقصد بالذمـ المدينة المدينكف كأكراؽ  
المالية عدـ كمف الناحية المبدئية فإف ىدؼ اإلدارة  النقدية،الثانية مف حيث السيكلة في األىمية بعد 

 ،السماح بتراكـ األمكاؿ في حسابات الذمـ المدينة نتيجة لدرجة الخطر التي تتعرض ليا ىذه الحسابات
في حاؿ فشؿ العمالء بتسديد ديكنيـ مما يمحؽ الخسارة في أمكاؿ المشركع )آؿ شبيب،  خاصةو بك 

 (.ـ2009

 :العوامل التي تحدد حجم الستثمار في الذمم المدينة

االستثمار في الذمـ المدينة يتكقؼ بشكؿ عاـ عمى الظركؼ االقتصادية فمثالن في إف حجـ  
ا ليس المتغير كلكف ىذ المدينة،حاؿ الركاج يككف نمك في حجـ المبيعات كبالتبعية نمك في حجـ الذمـ 

 مية ال بدٌ فيناؾ عكامؿ داخ ،يجابان أك سمبان عمى قرار البيع النقدم أك اآلجؿ بالشركةالكحيد الذم يؤثر إ
 (:ـ2013الشكاكرة، )بالتالي كالتي يتمثؿ أىميا  ،عتبار عند اتخاذ قرار البيعمف أخذىا بعيف اال

 حجـ الطمب كالعرض في السكؽ. -1

 كفاءة تحصيؿ الذمـ المدينة. -2

 نتاجية المتاحة.الطاقة اإل -3

 مدل المركنة في الطمب عمى السمع كالخدمات. -4

 عمكؿ بيا.سياسات االئتماف الم -5

 المعادلة التالية: مف خالؿحيث يتـ تحديد حجـ الديكف المسمكح فييا  

 مدة االئتماف المطمكبة Xالمبيعات اآلجمة حجـ الذمـ المدينة = 

                                     365 

 سياسة إدارة الذمم المدينة:

 تتمثؿ بالتالي: تقـك سياسة إدارة الذمـ المدينة عمى ثالثة عناصر رئيسة 

 إجراءات منح االئتماف القائمة. -1

 شركط االئتماف المعمكؿ فييا. -2
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 سياسة التحصيؿ المتبعة. -3

 (:ـ2009؛ النعيمي كآخركف، ـ2009كذلؾ مف خالؿ القياـ باإلجراءات التالية )آؿ شبيب،  

 تحديد حجم المخاطر المقبولة: -1

 اآلجؿ،طر التي يمكف أف تقبميا الشركة عند البيع كذلؾ مف خالؿ تحديد الشركة لنسبة المخا 
%، فإنو يجب المقارنة بيف الدخؿ الصافي 20فإذا قبمت الشركة البيع لعمالء احتماؿ التحصيؿ لدييـ 

مكانية لتحسيف دخميا بالرغـ مف الخسائر المحتمؿ أف فإذا كاف ىناؾ إ العمالء،الذم يمكف تحقيقو مف 
 يعات فإف الشركة سكؼ تقبؿ بيذه المخاطر.% مف مجمكع المب20تصؿ إلى 

 جمع المعمومات عن العمَلء: -2

 ىناؾ العديد مف المصادر التي تزكد المشركع بالمعمكمات عف العمالء كذلؾ مف خالؿ التالي:

 المصارؼ التي سيتعامؿ معيا العمالء. -أ

 المبيعات. ككالء كمندكبي -ب

 القكائـ المالية الصادرة عف العميؿ. -جػ

 المقابالت الشخصية كالمقاءات. -د

 الخبرة العممية. -ىػ

 ف.الدائنيف كالمدينيف كالعاممي -ك

 تحميل القيمة الئتمانية لمعميل: -3

ينبغي التكجو نحك تحميؿ ىذه  العميؿ،بعد تحديد حجـ المخاطر المقبكلة كجمع المعمكمات عف  
 حيث يرتكز التحميؿ عمى العناصر التالية: كضان،مرفالمعمكمات لتحديد فيما إذا كاف العميؿ مقبكالن أك 

 لمتأكد مف مدل قدرتو التزامو األدبي كاألخالقي كاالجتماعي عمى السداد. سمعة العميل: -أ

 لمتأكد مف مدل قدرتو المكضكعية كالمادية عمى الكفاء. قدرة العميل: -ب

 لمتأكد مف نسبة المديكنية كحقكؽ الممكية. المركز المالي: -جػ

 كتتضمف األصكؿ التي يمكف تقديميا كضماف لمكفاء بااللتزامات. الضمانات المتاحة: -د
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لتقدير درجة المخاطر التي قد تكاجو الديكف التي سكؼ تمنح  الظروف القتصادية المحيطة: -ق
 لمعمالء في المستقبؿ.

 بول أو رفض العميل طالب الئتمان:ق -4

عمى مقارنة نتائج التقييـ الفعمية مع النتائج المكضكعة سمفان يتـ قبكؿ أك رفض العميؿ  بناءن  
 طالب االئتماف.

 :Inventory managementإدارة المخزون السمعي  2.3.9

حيث تشكؿ حكالي  أىمية،تعد البضاعة مف أكثر المكجكدات المتداكلة في منظمات األعماؿ  
 الصناعية،جمالي مكجكدات الشركات % مف إ25ك ارية،التججمالي مكجكدات الشركات إ% مف 50

كتعني ىذه النسبة أف اإلدارة الجيدة لممخزكف التي تستخدـ األساليب الرياضية كاإلحصائية كأساليب 
يجابية تنعكس عمى نتائج ، كمتابعتو يؤدم إلى تحقيؽ عناصر إالرقابة المالية لضبط المخزكف السمعي

 (.ـ2009، أعماؿ المشركع ككؿ )آؿ شبيب

رارية االنتاج أك تخفيض تكمفة كتحتفظ المشاريع بحجـ معيف مف المخزكف لغرض تأميف استم 
نتاج مف خالؿ مكاجية ارتفاع األسعار لممكاد األكلية كالمكاد نصؼ المصنعة كأحيانان االستفادة مف اإل

في الشركة عمى  خصـ الكمية ، لذلؾ يتحدد حجـ المخزكف مف البضاعة الذم ينبغي االحتفاظ بو
نتاجي لمبضاعة، المبيعات المتكقعة، طكؿ فترة اإلنتاج، العمر اإل العديد مف العكامؿ المرتبطة بحجـ

نتاج، مدل مصداقية مصادر التمكيؿ كالزمف الالـز لكصكؿ تكل اإلنتاج المتكقع، مكسمية اإلمس
 .(Garrison, et al., 2010؛ )(ـ2013، النكاكرةالبضاعة المطمكبة )

ككفقان لما سبؽ يمكف تعريؼ إدارة المخزكف بأنيا "عممية الكصكؿ لمحجـ المناسب مف  
المخزكف الذم يمكف أف تقـك الشركة مف خاللو بنشاطيا التجارم بدكف أم معكقات مع تجنبيا أم 

 تكاليؼ إضافية".

 :تكاليف الحتفاظ بالمخزون

كالتي مف أىميا تكمفة  ،مف التكاليؼ إف األمكاؿ المستثمرة في المخزكف يترتب عمييا العديد 
كتكمفة التالؼ مف  ،الفرصة البديمة كأجكر العامميف كاستيالؾ المباني كمصاريؼ الماء كالكيرباء

حيث إف العديد مف  المخزكف،د مف بذؿ العناية عند التفكير في زيادة حجـ لذلؾ ال بٌ  كغيرىا،المخزكف 
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كمف  المخزكف،% مف قيمة 20ف قد تصؿ إلى ما يزيد عف جمالي تكاليؼ المخزك الدراسات أثبتت أف إ
 (:ـ2009أىـ بنكد ىذه التكاليؼ )عقؿ، 

 تكمفة رأس الماؿ المستثمر في المخزكف. -1

 أجرة المستكدعات كتكاليؼ المحافظة عمييا. -2

 تكمفة التأميف ضد األخطار المختمفة. -3

 التقادـ كالتمؼ كالضياع. -4

 يعخطر انخفاض أسعار الب -5

 % سنكيان.10%_8خطر التقادـ الفني كيتراكح بيف  -6

 :أسباب الحتفاظ بالمخزون

ىناؾ مجمكعة مف األسباب التي تقؼ خمؼ رغبة الشركات في االستثمار في المخزكف  
 (:ـ2009كاالحتفاظ بو كىي )النعيمي كآخركف، 

 مقابمة احتياجات الزبائف. -1

فيجب عمييا تكفير المخزكف المناسب الذم يمبي  ،عندما تككف الشركة مختصة ببيع السمع 
 حتى تككف قادرة عمى ممارسة نشاطيا المعتاد. ،الطمب عمى ىذه السمع

 تكفير مستمزمات السمع النصؼ مصنعة. -2

التي تمر بعدة نتاجية ى يتـ تكفير مستمزمات العممية اإلتقـك المنشآت باالحتفاظ بالمخزكف حت 
 حت التشغيؿ حتى يصبح جاىز لمبيع.نتاج تمراحؿ كاستكماؿ اإل

 مكاجية االحتياجات الطارئة. -3

تحتفظ الشركات ببعض المخزكف تاـ الصنع لمكاجية الظركؼ الطارئة التي تؤدم لزيادة  
 الطمب غير المتكقع.

 احتياجات المضاربة. -4
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تغير  قد تحتفظ الشركة ببعض المخزكف ألغراض المضاربة في حالة األحداث التي تؤدم إلى 
 في طبيعة المنتج أك تكمفة المكاد األكلية.

 اإليفاء بالمتطمبات التعاقدية. -5

 السمع،كتمتـز بمكجبيا بتكريد كميات محددة مف  ،تبـر بعض الشركات تعاقدات مع عمالئيا 
 كبالتالي يتطمب ذلؾ االحتفاظ بمخزكف سمعي يضمف تكفر المكاد لإليفاء بالتعاقدات.

حتى  قرار تشغيمي بالمخزكف ينطكم عمى قراريف ألكبيما أف قرار االحتفاظكمما سبؽ نستنتج  
استثمارم مف خالؿ ارتفاع فيك أما القرار الثاني ك  تصنيع،مف بيع أك  تمارس الشركة نشاطيا الرئيس

 كبيع المخزكف الفائض عف حاجة الشركة. ،أسعار المكاد الخاـ مما يتيح لمشركة استغالؿ ىذه الفرصة
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 الفصل الثالث
 الطريقة والجراءات

 :مقدمة 3.1
يتنػاكؿ ىػػذا الفصػؿ كصػػفان لمػنيج الدراسػػة، كألفػػراد مجتمػع الدراسػػة كعينتيػا، ككػػذلؾ أداة الدراسػػة 

 لإلجػراءات التػي قامػػت ؽ إعػدادىا، كصػػدقيا كثباتيػا، كمػا يتضػػمف ىػذا الفصػؿ كصػػفان ائػالمسػتخدمة كطر 
المعالجػػػات اإلحصػػػائية التػػػي اعتمػػػدت الباحثػػػة  بيػػػا الباحثػػػة فػػػي تقنػػػيف أدكات الدراسػػػة كتطبيقيػػػا، كأخيػػػران 

 عمييا في تحميؿ الدراسة.

  :الدراسة منيج 3.2
عمى  اكأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خالؿ اطالعي ،حيث إف الباحثة تعرؼ مسبقان جكانب

دارة رأس الماؿ العامؿ لدل إداـ سيجما ستة عمى كفاءة دكر استخالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع 
، كىذا يتكافؽ مع المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إلى الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف

كالكقكؼ عمى دالالتيا مف خالؿ  ،لتفسيرىا انات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع الدراسةتكفير البي
ؼ كغيرىا مف المكاد التي يثبت صدقيا بيد ،الصحؼ كالمجالتالرجكع لمكثائؽ المختمفة كالكتب ك 

منيج لمكصكؿ إلى المعرفة ىذا ال ، لذلؾ فقد اعتمدت الباحثةتحميميا لمكصكؿ إلى أىداؼ الدراسة
ظاىرة مكضع الدراسة، تـ لم، كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لدراسةدقيقة كالتفصيمية حكؿ مشكمة اال
، كما تـ  تككف مف الشركات الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيفتخداـ مجتمع الدراسة الذم ياس

 استخداـ االستبانة في جمع البيانات األكلية، إلى جانب القكائـ المالية لمشركات.

 ق جمع البيانات:ائطر  3.3
 ىما: عمى نكعيف مف البياناتتـ االعتماد 

 :البيانات األولية-7

ة مف خالؿ جمع البيانات الالزمة لالستبانة التي تـ المجكء إلى المصادر األكلية لمدراسحيث 
عف دكر استخداـ العامميف في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف تـ تصميميا الستطالع آراء 

كمف ثـ  ،رأس الماؿ العامؿ لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف إدارةسيجما ستة عمى كفاءة 
 SPSS (Statistical Package for Social Science)كتحميميا باستخداـ برنامج  ،تفريغيا
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كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات  اإلحصائي
 .تدعـ مكضكع الدراسة

 :البيانات الثانوية-2

تـ جمع البيانات الالزمة عف طريؽ المجكء إلى المصادر الثانكية لمدراسة مف خالؿ الرجكع 
دكر بكالتي تتعمؽ  ،كالدكريات كالمنشكرات الخاصة كالمتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، كتبإلى ال

رأس الماؿ العامؿ لدل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف  إدارةاستخداـ سيجما ستة عمى كفاءة 
، ككذلؾ تقييـ الدراسات التي دراسةلمستجدات التي حدثت في مجاؿ الخذ تصكر عاـ عف آخر اأك 
 .رأس الماؿ العامؿ إدارةكفاءة ي منيج سيجما ستة ك كليا األدب المحاسبي في مجالتنا

 أداة الدراسة: 3.4
 عمى النحك التالي: ىا تـإعدادكأداة لمدراسة حيث  االستبانة استخداـ تـ

 جؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات.أإعداد استبانة أكلية مف  -1

 لجمع البيانات. امالءمتيتبار مدل جؿ اخأعرض االستبانة عمى المشرؼ مف  -2

3- .  تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 ميدانية أكلية لالستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب. ةإجراء دراسة اختباري -4

 االستبانةفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة، كلقد تـ تقسيـ أتكزيع االستبانة عمى جميع  -5
 كما يمي:  أقساـ 3 إلى

 .يفكيتككف مف فقرت بالمستجيب تتعمؽ معمكماتيتككف مف  -القسم األول

 .فقرات 4كيتككف مف  بالشركةيتككف مف معمكمات تتعمؽ  -القسم الثاني

كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ لدل الشركات  عمىستة  سيجما استخداـ دكر تتناكؿ -لثالقسم الثا
 محاكر كما يمي: سبعة. كتـ تقسيمو إلى يفالمدرجة في بكرصة فمسط

 اإلدارة العميا في كفاءة إدارة مدل استخداـ الشركة لمعيار دعـ كالتزاـ  -المحور األول
 ة.فقر  (11)مف  كيتككف العامؿ،س الماؿ أر 
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 س ألتغذية العكسية في كفاءة إدارة ر مدل استخداـ الشركة لمعيار ا -المحور الثاني
 .اتفقر  (9)مف  كيتككف العامؿ،الماؿ 

 س الماؿ أكفاءة إدارة ر القياس في  لمعيار الشركة استخداـمدل  -المحور الثالث
 .اتفقر  (10)مف  كيتككف العامؿ،

 س أكفاءة إدارة ر في  ف المستمريالتحس لمعيار الشركة استخداـمدل  -المحور الرابع
 .اتفقر  (10)مف  ، كيتككفالماؿ العامؿ

  في كفاءة إدارة رأس  كاألنظمةمعيار العمميات لالشركة  استخداـمدل  -الخامسالمحور
 .ةفقر  (11)مف  الماؿ العامؿ، كيتككف

  مدل استخداـ الشركة لمعيار المكارد البشرية في كفاءة إدارة رأس السادسالمحكر :
 .اتفقر  (10)مف  كيتككف العامؿ،الماؿ 

 الجدكؿ التالي"ح في كما ىك مكض ليكارث فقرة حسب مقياسكقد كانت اإلجابات عمى كؿ 

 مقياس ليكارت السداسي(: 3 .1جدول )

غير  التصنيف
 موافق

موافق بدرجة 
 متدنية جداً 

موافق بدرجة 
 متدنية

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 عالية

موافق بدرجة 
 عالية جداً 

 5 4 3 2 1 0 الدرجة

 صدق الستبيان:

(، كما ـ1995ف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ، صدؽ االستبانة يعني التأكد م
يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح 

، ـ2001فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا")عبيدات كآخركف 
 مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:بالتأكد  ةالباحث ت(، كقد قام179

 :(الستبانة )صدقالصدق الظاىري لألداة  -1

بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف  ةالباحث تقام
االقتصاد كالعمـك اإلدارية ككمية  ،الجامعة اإلسالميةب كمية التجارة( مف أعضاء الييئة التدريسية في 8)

( أسماء المحكميف الذيف 2كاإلحصاء. كيكضح الممحؽ رقـ ) المحاسبةزىر متخصصيف في بجامعة األ
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مة ءلمحكميف إبداء آرائيـ في مدل مالمف ا ةالباحث تقامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة. كقد طمب
كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر  ،العبارات لقياس ما كضعت ألجمو، كمدل كضكح صياغة العبارات

كمدل كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية ىذا  ينتمي إليو.الذم 
باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جديدة 

ة كالكظيفية الشخصي )الخصائص :ألداة الدراسة، ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية
إلى المالحظات  ان كاستناد المطمكبة مف المبحكثيف(، إلى جانب مقياس ليكارت المستخدـ في االستبانة.

يف، مبإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا معظـ المحك ةالباحث تكالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قام
 . حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيا

 :صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة -2

مفردة،  15حجميا استطالعية بمغتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة 
 :كمية لممحكر التابعة لو كما يميكذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة ال
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 :العميا الدارة والتزام دعم معيار استخدام -الصدق الداخمي لفقرات المحور األول

 األكؿ كالمعدؿمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر  يبيف (3.2رقـ )الجدكؿ 
حيث إف  (،0.05الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

كالتي تساكم  ،الجدكليةrحسكبة أكبر مف قيمة الم rكقيمة  0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
 .تعتبر فقرات المحكر األكؿ صادقة لما كضعت لقياسو ، كبذلؾ0.514

 الصدق الداخمي لفقرات المحور األوليبين (: 3 .2جدول )
  العميا الدارة والتزام دعم معيار استخدام

 الفقرة مسمسل
معامل 
 الرتباط 

القيمة 
 تماليةالح

1-  
 حجـ االستثماراتلدل إدارة الشركة لكائح كأنظمة تعبر عف سياستيا في إدارة 

 لدييا.
0.655** 0.008 

 0.033 *0.553 .تمكيؿ رأس الماؿفي  ارة العميا خطة استراتيجية كاضحةتكفر اإلد  -2
 0.038 *0.540 بمتابعة تنفيذ كمراقبة الخطط المكضكعة. الشركة إدارةتقكـ   -3
 0.003 **0.714 تسعى الشركة في الكصكؿ الييا.استثمارية  ان دارة العميا أىدافتضع اإل  -4
 0.013 *0.624 .مف األىداؼ األساسية لدل الشركة رضا العمالء  -5
 0.021 *0.588 تعمؿ اإلدارة العميا عمى حؿ المشكالت التي تكاجو عمالءىا لمنع تكرارىا كحدكثيا.  -6
 0.000 **0.802 ية كالذمـ المدينة كالمخزكف.دارة النقدية التي تؤىميا إللدل إدارة الشركة القدرة الكاف  -7

8-  
جكدة بتعزز الشركة مكقعيا التنافسي مف خالؿ التركيز عمى تقديـ السمع كالخدمات 

.عالية
0.592* 0.020 

 0.011 *0.632 .الشركة التكمفة عبر تخفيض عدد الكحدات المعيبة كالتالفة إدارة تخفض  -9
 0.042 *0.529 احتياجاتيـ كرغباتيـ.ا الزبائف مف خالؿ دراسة لشركة الكتساب رضتسعى ا  -10
 0.040 *0.534 .كاألداءيتـ إشراؾ العامميف في كضع الخطط لتحسيف الجكدة   -11

 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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  :العكسية التغذية معيار ماستخداالصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني: 

يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني كالمعدؿ  (3.3رقـ )الجدكؿ 
(، حيث إف 0.05الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

كالتي تساكم  ،الجدكلية rبر مف قيمة المحسكبة أك rكقيمة  0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
 .، كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثاني صادقة لما كضعت لقياسو0.514

 :الصدق الداخمي لفقرات المحور الثانييبين (: 3 .3جدول )
 : العكسية التغذية معيار استخدام

 الفقرة مسمسل
معامل 
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

1-  
 شركة القدرة الكافية التي تؤىميا لالستجابة السريعة لمتطمبات العمالء فيما بعدلدل ال

 0.038 *0.539 عمميات البيع.

 0.004 **0.695 ذات التغذية العكسية مف خالؿ طاقـ مؤىؿ لذلؾ.المنتجات  بتحميؿتقكـ الشركة   -2
 0.001 **0.769 تيتـ إدارة الشركة بتحسيف مستكل الجكدة لتمبية احتياجات العمالء.  -3
 0.004 **0.702 تحرص الشركة عمى معرفة آراء كمقترحات العمالء لدييا.  -4

منتو التغذية العكسية مف تعمؿ الشركة عمى معالجة االنحرافات بناءن عمى ما تض  -5
 .تقارير

0.794** 0.000 

 0.001 **0.762 النقدية ليا.التدفقات في التغذية العكسية عمى معرفة مسار تركز الشركة   -6
 0.003 **0.716  المقدمة مف الشركة لمعمالء بعد معرفة اآلراء المتعمقة بالمنتج. المنتجاتيتـ تقييـ   -7

مف أم معمكمة يتـ الحصكؿ عمييا تشكؿ الشركة فريؽ عمؿ متخصص لدراسة   -8
 .العمالء

0.777** 0.001 

9-  
ة بناء عمى رغب منتجلم جديدة خصائص كمكاصفات بإضافة أم تيتـ الشركة
 0.002 **0.726 العمالء.

 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

  :القياس معيار استخدامالصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث: 

 الثالث كالمعدؿمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر  يبيف (3.4رقـ )الجدكؿ 
حيث إف  (،0.05ف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )الكمي لفقراتو، كالذم يبي

الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
 .تعتبر فقرات المحكر الثالث صادقة لما كضعت لقياسو ، كبذلؾ0.514
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 :الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث يبين(: 3 .4جدول )
  :القياساستخدام معيار 

 الفقرة مسمسل
معامل 
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 0.022 *0.586 .قياس رأس الماؿ العامؿ تعتمد اإلدارة العميا عمى المؤشرات المالية في  -1
 0.004 **0.702 زيادة استثماراتيا في األصكؿ المتداكلة. عمى الشركةتعمؿ   -2
 0.006 **0.672 زيادة الربحية مع أعمى جكدة ممكنة في المنتج.تعتمد الشركة عمى   -3
 0.035 *0.547  يتـ قياس كفاءة راس الماؿ بشكؿ ربع سنكم.  -4
 0.037 *0.541 فاعمية في إدارة السيكلة كالعمميات التشغيمية.لدل الشركة   -5
 0.000 **0.855  ثار كؿ نشاط.ة كتحديد آياس األنشطة االستثماريقلدل الشركة القدرة عمى   -6
 0.035 *0.548 لخفض مخاطر السيكلة لدييا باستمرار.تسعى الشركة    -7

نشر تفاصيؿ نتائج القياس بغرض العمؿ عمى تدعيـ تعمؿ الشركة عمى   -8
 0.000 **0.864 ثار السمبية.د مف اآلالمحاكر اإليجابية كالح

 0.008 **0.654 .لتزاماتيا قصيرة األجؿتيحافظ الشركة دائما عمى الكفاء با  -9
 0.009 **0.652 ات النقدية.التدفق حجـ قياس كال عفؤ فريؽ عمؿ تعاكني مسلدل الشركة   -10

 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 :المستمر التحسين معيار استخدامالصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع: 

 الرابع كالمعدؿمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر  يبيف (3.5رقـ ) الجدكؿ
حيث إف  (،0.05الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

م الجدكلية كالتي تساك  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
 .صادقة لما كضعت لقياسو الرابعتعتبر فقرات المحكر  ، كبذلؾ0.514

 

 

 

 

 

 



47 

 

 :الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابعيبين (: 3 .5جدول )
  :المستمر التحسين معيار استخدام

 الفقرة مسمسل
معامل 
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 0.003 **0.707 رأس الماؿ العامؿ. تسعى الشركة لمتحسيف المستمر لتدفؽ  -1
 0.027 *0.569 .تعمؿ الشركة عمى اختصار الكقت المطمكب ألداء العمؿ  -2
 0.020 *0.592 .لدل الشركة القدرة عمى حصر األنشطة التي يستنفذىا كؿ منتج  -3
 0.000 **0.869 س الماؿ.سيف أداء كفاءة رأحمتكامؿ لتالشركة مخطط  تضع  -4

حسيف المستمر باعتبارىا أحد مككنات التخطيط االستراتيجي تيتـ الشركة بالت  -5
 ألدائيا في كفاءة رأس الماؿ العامؿ.

0.670** 0.006 

 0.000 **0.800 .ت التشغيمية في كافة أقسامياتعتمد الشركة عمى تحسيف العمميا  -6
 0.001 **0.774 .األنشطة التي ال تضيؼ قيمة لممنتج كالحد مفتعمؿ الشركة عمى تخفيض   -7
 0.025 *0.576 يتـ زيادة رأس الماؿ مف خالؿ االعتماد عمى المنتجات التي تـ إجراء تحسيف ليا.  -8

9-  
كفاءة المنتجات بصكرة مستمرة لضماف  كرقابة عمىيتـ إجراء عمميات تفتيش 

 0.001 **0.745 التحسيف كتأثيره عمى كفاءة رأس الماؿ.

 0.024 *0.577 .مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتجتتبنى الشركة نظاـ التحسيف المستمر في كؿ   -10
 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

  :واألنظمة العمميات معيار استخدامالصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس: 

 كالمعدؿالخامس معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر  يبيف (3.6رقـ )الجدكؿ 
حيث إف  (،0.05الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

كالتي تساكم  ،الجدكلية rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف 
 .صادقة لما كضعت لقياسو الخامستعتبر فقرات المحكر  ، كبذلؾ0.514
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 :الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامسيبين (: 3 .1جدول )
 :واألنظمة العمميات معيار استخدام

 الفقرة مسمسل
معامل 
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

1-  
 تطبؽ الشركة تكنكلكجيا المعمكمات كاألنظمة األخرل الالزمة التي تساعدىا في

 0.014 *0.617 إدارة رأس الماؿ العامؿ.

 0.002 **0.725 في إنجازه لمعمميات. األمثؿالكقت  تعمؿ الشركة عمى استغالؿ  -2
 0.001 **0.778 بأدائيا.المنافسة كمقارنتيا  نظمةالعمميات كاألتقكـ الشركة بدراسة كتحميؿ   -3
 0.000 **0.849 لضماف الجكدة. المنتجات بصكرة مستمرة كرقابة عمىيتـ إجراء عمميات تفتيش   -4

كيزيد  تقكـ الشركة بتعديالت مستمرة في عمميات اإلنتاج تالءـ احتياجات المستيمؾ  -5
 مف كفاءة راس الماؿ.

0.698** 0.004 

لدل الشركة خطة تشغيميو بديمة في حاؿ فقداف أحد األنظمة التي قد تشكؿ معيقان   -6
 0.028 *0.565 أماـ استمرار العمؿ.

 0.009 **0.648 .طرؽ جديدة لتطكير العمميات لديياالشركة بدراسة  تعمؿ  -7

8-  
مف خالؿ األنظمة  التمكيؿ قصيرة كطكيمة األجؿ زيادة مصادرتعمؿ الشركة عمى 

 0.020 *0.591 التي تمتمكيا.

9-  
األصكؿ لدييا عف طريؽ رفع مستكل العمميات التشغيمية تعمؿ الشركة عمى زيادة 

 0.003 **0.718 لدييا.

 0.026 *0.573 تطبؽ الشركة العمميات كاألنظمة الحديثة في تنظيـ عمؿ األسيـ المتعمقة بيا.  -10
 0.028 *0.566 .العمميات داخؿ أقسامياتسعى الشركة لمقضاء عمى الفاقد اك اليدر في   -11

 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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  :البشرية الموارد معيار استخداملفقرات المحور السادس: الصدق الداخمي 

كالمعدؿ  السادسمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر  يبيف (3.7رقـ )الجدكؿ 
حيث إف  (،0.05الكمي لفقراتو، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

كالتي تساكم  ،الجدكلية rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05مف  القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ
 .صادقة لما كضعت لقياسو السادستعتبر فقرات المحكر  ، كبذلؾ0.514

 :(البشرية الموارد معيار استخدام) الصدق الداخمي لفقرات المحور السادسيبين (: 3 .2جدول )

 الفقرة مسمسل
معامل 
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

 0.039 *0.536 إدارة رأس الماؿ.كيفية ميدرب عمى مؤىؿ ك  طاقـ مينيلدل الشركة   -1
 0.000 **0.816 قسـ المكارد البشرية مف خالؿ الدكرات التدريبة الدكرية. الشركة فيتيتـ   -2
 0.006 **0.672 ي رفع قيمة كفاءة الشركة.يعمؿ قسـ المكارد الشرية عمى ابتكار طرؽ حديثة ف  -3
تقكـ الشركة بتدريب المكظفيف عمى برامج متخصصة في منيج سيجما ستة عف   -4

 0.000 **0.812 .طريؽ خبراء مختصيف

 0.000 **0.828 يتـ تحفيز العامميف الستخداـ منيج سيجما ستة في كفاءة إدارة رأس الماؿ.  -5
مف خالؿ مشاركة العامميف في صياغة خططيا تنافسية تعزز الشركة قدرتيا ال  -6

 0.000 **0.859 كبرامجيا.

اإلدارة العميا  إلى ةيتـ تزكيد المعمكمات الضركرية مف خالؿ قسـ المكارد البشري  -7
 0.002 **0.737 لرفع مستكل كفاءة رأس الماؿ.

8-  
جؿ استثمار الفائض كتفادم أم خطط في قسـ المكارد البشرية مف أ يتـ كضع
 0.010 *0.640  مالي متكقع.عجز 

يسعى قسـ المكارد البشرية إلى البحث عف أفضؿ طرؽ استغالؿ المكارد المتاحة   -9
 في الشركة.

0.574* 0.025 

يتـ متابعة كافة األنشطة التي يقكـ بيا قسـ المكارد البشرية مف خالؿ تقارير   -10
 دكرية.

0.583* 0.023 

 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 :صدق التساق البنائي لمحاور الدراسة -3

المعدؿ الكمي لفقرات ك يبيف معامالت االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر  (3.8رقـ )الجدكؿ 
، حيث إف القيمة 0.05كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة  ،االستبانة

 0.514الجدكلية كالتي تساكم  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rكقيمة  0.05فقرة أقؿ مف  االحتمالية لكؿ

 :معامل الرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات الستبانةيبين (: 3 .8جدول )

معامل  عنوان المحور المحور
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 **0.880 .العميا اإلدارة كالتزاـ دعـ معيار استخداـ األكؿ
 0.001 **0.786 .العكسية التغذية معيار استخداـ الثاني
 0.000 **0.816 .القياس معيار استخداـ الثالث
 0.000 **0.814  .المستمر التحسيف معيار استخداـ الرابع

 0.000 **0.791  .كاألنظمة العمميات معيار استخداـ الخامس
 0.002 **0.725 .البشرية المكارد معيار استخداـ السادس
 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة  3.1.1
لك تكرر تطبيقيا عمى  أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبان 

(. كقد أجرت الباحثة خطكات الثبات عمى العينة ـ1995اتيـ في أم كقت )العساؼ، ك ذ األشخاص
 ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ. فاالستطالعية نفسيا بطريقتي

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية -1
كمعدؿ األسئمة زكجية الرتبة لكؿ بعد، كقد تـ تصحيح معامالت  بيف معدؿ األسئمة فردية الرتبة

 (Spearman-Brown Coefficient)االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سيبرماف براكف لمتصحيح 
معادلة التالية: معامؿ الثبات = حسب ال

1

2

ر

حيث )ر( معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ  ر

لكافة محاكر االستبياف مما يعطي طمأنينة تجاه استخداـ  امالت ثبات كبيرة نسبيان ( أف ىناؾ مع3.9)
 .أداة الدراسة في عممية البحث
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 :التجزئت الىصفيت( )طريقتمعبمل الثببث يبين (: 3 .9جدول )

 عنوان المحور م

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل 
 الرتباط
 المصحح

القيمة 
 الحتمالية

 0.001 0.745 0.621 11  .العميا اإلدارة كالتزاـ دعـ معيار استخداـ  -7
 0.010 0.662 0.507 9  .العكسية التغذية معيار استخداـ  -3
 0.000 0.853 0.744 10  .القياس معيار استخداـ  -2
 0.001 0.787 0.718 10  .المستمر التحسيف معيار استخداـ  -6
 0.000 0.863 0.762 11  .كاألنظمة العمميات معيار استخداـ  -9
 0.000 0.844 0.731 10 .البشرية المكارد معيار استخداـ  -4

 0.013 0.623 0.457 61 جميع المحاور 
 0.514 " تساكم13كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 

 طريقة كركنباخ ألفاتـ استخداـ : Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
(Cronbach's Alpha)  جدكؿ  كقد بيف ،ثانية لقياس الثبات االستقصاء كطريقةلقياس ثبات قائمة

( أف معامالت الثبات مرتفعة لكافة محاكر قائمة االستقصاء، حيث تراكحت بيف 3.10رقـ )
ث، حيث إنيا أعمى مما يعطي طمأنينة تجاه استخداـ أداة الدراسة في عممية البح ،(0.676-0.849)

 .(Sekaran, 2005)( 0.60مف الحد المقبكؿ كىك )

 :لفب كرووببخ(معبمل الثببث ) طريقت أيبين (: 3 .10جدول )

 عنوان المحور م
معامل 
 ألفا 

عدد 
 الفقرات

 0.713 11 .العميا اإلدارة كالتزاـ دعـ معيار استخداـ  -7
 0.804 9 .ةالعكسي التغذية معيار استخداـ  -3
 0.676 10 .القياس معيار استخداـ  -2
 0.849 10  .المستمر التحسيف معيار استخداـ  -6
 0.815 11  .كاألنظمة العمميات معيار استخداـ  -9
 0.819 10  .البشرية المكارد معيار استخداـ  -4

 0.940 61 جميع المحاور 
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 المعالجات الحصائية: 3.5
نات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب كتحميؿ البيا ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

اجتماعيتاإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـك   Statistical Package forال

Social Science (SPSS) كفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ ،
 البيانات:

كتحديد  ،الصفات الشخصية لمفردات الدراسة إلىالمئكية لمتعرؼ  كالنسب تتـ حساب التكرارا -1
 التي تتضمنيا أداة الدراسة. ةادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيساستجابات أفر 

كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة  (Mean)المتكسط الحسابي  -2
، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية

 حسب أعمى متكسط حسابي.

مدل انحراؼ  إلىلمتعرؼ (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم  -3
لمحاكر استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة، كلكؿ محكر مف ا

حراؼ المعيارم يكضح التشتت في ة عف متكسطيا الحسابي، كيالحظ أف االنالرئيس
ة، الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيساستجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات 

 فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تركزت االستجابات، كانخفض تشتتيا بيف المقياس.

 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -4

 رسكف لقياس صدؽ الفقرات. معامؿ ارتباط بي -5

 معادلة سبيرماف براكف لمثبات. -6

-Sample K -1)سمرنكؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي -اختبار ككلكمجركؼ -7

S). 

 ".3" لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة كالمتكسط الحيادمOne sample T testاختبار  -8

 ت فأكثر. تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف ثالث متكسطا -9

 



 
 
 
 
 

 الرابعالفصل  4
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 الفصل الرابع
 اوتفسيراتينتائج الدراسة الميدانية 

 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي  4.1
كىك اختبار  ،عي أـ اللمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيسمرنكؼ  -جركؼتـ عرض اختبار ككلم

ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزيع البيانات  ،ضركرم في حالة اختبار الفرضيات
( نتائج االختبار حيث إف قيمة مستكل الداللة لكؿ قسـ أكبر مف 6.1طبيعيان. كيكضح الجدكؿ رقـ )

 استخداـ االختبارات المعممية.، كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب 7.79
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي يبين (: 4 .1جدول )

 عنوان المحور م
عدد 
 الفقرات

 Zقيمة 
قيمة مستوى 

 الدللة
 0.898 0.573 11  .العميا اإلدارة كالتزاـ دعـ معيار استخداـ  -7
 0.755 0.673 9 .العكسية التغذية معيار استخداـ  -3
 0.903 0.568 10 .القياس معيار استخداـ  -2
 0.760 0.670 10  .المستمر التحسيف معيار استخداـ  -6
 0.746 0.679 11  .كاألنظمة العمميات معيار استخداـ  -9
 0.634 0.746 10  .البشرية المكارد معيار استخداـ  -4
 0.887 0.583 61 جميع المحاور 

 :الدراسة وعينة مجتمع 4.2
يتككف مجتمع الدراسة مف كافة الشركات الفمسطينية المتداكؿ أسيميا في بكرصة فمسطيف 

-www.p)كذلؾ حسب المكقع اإللكتركني الرسمي لبكرصة فمسطيف  ،شركة (49)كالتي يبمغ عددىا 

s-e.com) اع االستثمار كقطاع كىي قط ،تخمسة قطاعا. كتبيف أف ىذه الكحدات مكزعة عمى
االستبانات عمى كافة  تـ تكزيعالبنكؾ كقطاع التأميف كقطاع الخدمات كقطاع الصناعة.  كقد 

ت الشمالية لمكطف لكجكد غالبية ىذه الكحدات في المحافظا الشركات المككنة لمجتمع الدراسة، كنظران 
فقد تـ استخداـ  الصييكني، لييا بطريقة مباشرة لمقيكد التي يفرضيا االحتالؿإكصعكبة الكصكؿ 

تميفكني الالبريد اإللكتركني )االيميؿ(.  مع المتابعة مع كافة الكحدات باالتصاؿ  إلى إضافةن الفاكس 
%( مف الشركات 75.51( شركة، أم ما نسبتو )37بيذه الكحدات حتى تـ الحصكؿ عمى استجابة )

 لعينة كما يمي:المككنة لمجتمع الدراسة، كالجداكؿ التالية تبيف خصائص ا
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 :الدرجة العممية -1

% 18.92% مف عينة الدراسة مف حممة شيادة الدكتكراه، ك5.41أف ( 4.2يبيف جدكؿ رقـ )
% مف حممة شيادة البكالكريكس، مما يدلؿ عمى اىتماـ 62.16مف حممة شيادة الماجستير، بينما 

ة فذلؾ يزيد مف صدؽ نتائجيا حيث الفمسطينية بالمؤىؿ العممي لمعامميف، أما بالنسبة لمدراس الشركات
 المؤىؿ العممي لممستجيبيف يمنحيـ امكانية فيـ أكبر لمكضكع الدراسة.

 :الدرجة العممية توزيع عينة الدراسة حسب متغيريبين (: 4.2جدول )
 النسبة المئوية التكرار الدرجة العممية

 5.41 2 دكتكراه

 18.92 7 ماجستير

 62.16 23 بكالكريكس

 13.51 5 دبمكـ

 100.00 37 المجموع

 :مدة الخدمة في الشركة -2

سنكات"، كما  5% مف عينة الدراسة بمغت خبرتيـ "أقؿ مف 8.11أف ( 4.3يبيف جدكؿ رقـ )
% مف عينة الدراسة 27.03ك سنكات"، 10- 6% مف عينة الدراسة بمغت خبرتيـ "10.81نسبتو 

سنة، أم أف  16سة بمغت خبرتيـ أكثر مف % مف عينة الدرا54.06سنة"، ك 15- 11بمغت خبرتيـ "
 أغمب المفحكصيف ىـ مف ذكم الخبرة مما يعطي لمنتائج مصداقية كدقة أكثر.

 :توزيع عينة الدراسة حسب مدة الخدمة في الشركةيبين (: 4.3جدول )

 النسبة المئوية التكرار مدة الخدمة في الشركة
 8.11 3 سنكات فأقؿ 5

 10.81 4 سنة 10 - 6مف 
 27.03 10 سنة 15 - 11مف 
 18.92 7 سنة 20 - 16مف 
 16.22 6 سنة 25 - 21مف 

 18.92 7 سنة 25أكثر مف 
 100.00 37 المجموع
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  :تاريخ تأسيس الشركة -3

سنكات"،  5"أقؿ مف  مضى عمى تأسيسيا الشركات% مف 8.11أف ( 4.4جدكؿ رقـ )يبيف 
 يزيد عمرىا عف الشركات% مف 24.32 "،سنكات 10- 6"يا تأسست منذ % من5.41كما نسبتو 

الشركات سنة، أم أف أغمب  16 تجاكز تاريخ تأسيسيا الشركات% مف 62.17سنة"،  15- 11"
المستجيبة ليا تاريخ طكيؿ في السكؽ مما يجعميا عمى دراية كاممة بإدارة رأس الماؿ بالكفاءة كالفعالية 

 .المطمكبيف

 :ة حسب تاريخ تأسيس الشركةتوزيع عينة الدراسيبين (: 4.4جدول )

 النسبة المئوية التكرار تاريخ تأسيس الشركة
 8.11 3 سنكات فأقؿ             5

 5.41 2 سنة 10 - 6مف 
 24.32 9 سنة 15 - 11مف 
 18.92 7 سنة 20 - 16مف 
 27.03 10 سنة 25 - 21مف 

 16.22 6 سنة 25أكثر مف 
 100.00 37 المجمكع

  :البورصة دراج فيتاريخ ال -4

أدرجت في البكرصة خالؿ الخمس سنكات  الشركات% مف 16.22أف ( 4.5جدكؿ رقـ )يبيف 
 الشركات% مف 18.92 سنكات"، 10- 6"أدرجت في البكرصة منذ % 35.14كما نسبتو األخيرة، 

" 20-16مدرجة منذ " الشركات% مف 29.73سنة"،  15- 11" مدرجة في بكرصة فمسطيف منذ
ألنو لـ يمضي عمى تأسيس بكرصة فمسطيف  ،عدـ كجكد شركات مدرجة قبؿ ذلؾ مع مالحظة ،سنة

  . (ـ1997)عاـ، حيث بدأ االدراج في بكرصة فمسطيف عاـ  20سكل 

 :توزيع عينة الدراسة حسب تاريخ الدراج في البورصةيبين (: 4.5جدول )

 النسبة المئوية التكرار دراج تاريخ ال
 16.22 6 سنكات فأقؿ             5

 35.14 13 سنة 10 - 6مف 
 18.92 7 سنة 15 - 11مف 
 29.73 11 سنة 20 - 16مف 

 100.00 37 المجموع
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 القطاع القتصادي: -5

الصناعة بنسبة  قطاعأف أكبر القطاعات تمثيالن في الدراسة ىك ( 4.6جدكؿ رقـ )يكضح 
%، يميو قطاع 18.92سبة %، فقطاع االستثمار بن21.62%، كيميو قطاع الخدمات بنسبة 29.73

عدالة في تنكع القطاعات %، مما يدؿ عمى 13.51%، كقطاع التأميف بنسبة 16.22البنكؾ بنسبة 
 .في مجتمع الدراسة

 :توزيع عينة الدراسة حسب القطاع القتصادييبين (: 4.6جدول )

 النسبة المئوية التكرار القطاع القتصادي
 21.62 8 الخدمات قطاع
 13.51 5 فالتأمي قطاع
 29.73 11 الصناعة قطاع
 18.92 7 االستثمار قطاع
 16.22 6 البنكؾ قطاع

 100.0 37 المجموع

  وزيع مجتمع الدراسة حسب رأس المال:ت -6

يعطي صكرة لتكزيع مجتمع الدراسة حسب رأس الماؿ، كيتبيف مف الجدكؿ أف  (4.7جدكؿ )
مميكف" بنسبة  15كات التي رأسماليا أقؿ مف الشر  قطاعأكبر القطاعات تمثيالن في الدراسة ىك "

مثمت ك مميكف"،  30-15تراكح رأس ماليا بيف "التي % مف الشركات 10.81%، كما أف 51.35
%، كىذا مؤشر عمى أف معظـ 37.84مميكف  45الشركات التي يزيد حجـ رأس الماؿ لدييا عف 

رأس ماليا  –غيرة الحجـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف ىي شركات ص
 منخفض.  

 :توزيع عينة الدراسة حسب متغير رأس الماليبين (: 4.7جدول )

 النسبة المئوية التكرار رأس المال
 51.35 19 أقؿ مميكف أك15

 10.81 4 مميكف 30أقؿ مف  15- 
 8.11 3 مميكف 45أقؿ مف  30-
 13.51 5 مميكف 60أقؿ مف  45- 

 16.22 6 مميكف فأكثر 60
 100.00 37 المجموع
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 :اختبار فرضيات الدراسة 4.3
شركات المساىمة المدرجة في ال تستخدم)التي تنص عمى ما يمي:  األولىالفرضية  اختبار 4.3.1

 .(دارة رأس المال العاملإبورصة فمسطين منيج سيجما ستة لتحقيق كفاءة 

 يمي: الختبار ىذه الفرضية تـ تقسيميا إلى مجكعة مف الفرضيات الفرعية كما

لتحقيؽ  العميا اإلدارة كالتزاـ دعـ معيارتستخدـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف  -7
 .05.0رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة  إدارةكفاءة 

لتحقيؽ كفاءة  تستخدـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف معيار التغذية العكسية -3
 .05.0ؿ العامؿ عند مستكل داللة رأس الما إدارة

رأس  إدارةلتحقيؽ كفاءة  تستخدـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف معيار القياس -2
 .05.0الماؿ العامؿ عند مستكل داللة 

يؽ كفاءة تستخدـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف معيار التحسيف المستمر لتحق -6
 .05.0رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة  إدارة

تستخدـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف معيار العمميات كاألنظمة لتحقيؽ  -9
 .05.0رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة  إدارةكفاءة 

فمسطيف معيار المكارد البشرية لتحقيؽ كفاءة  تستخدـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة -4
 .05.0رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة  إدارة

( لتحميؿ فقرات االستبانة، كتككف One Sample T testلمعينة الكاحدة )  Tتـ استخداـ اختبار كقد 
 tالمحسكبة أكبر مف قيمة  tكانت قيمة   الفقرة إيجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا

%(،  97كالكزف النسبي أكبر مف  7.79)أك مستكل الداللة أقؿ مف  7.477الجدكلية كالتي تساكم 
المحسكبة أصغر  tكتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  

كالكزف النسبي أقؿ مف  7.79)أك مستكل الداللة أقؿ مف 7.477- ساكم الجدكلية كالتي ت tمف قيمة 
كفيما يمي نتائج .7.79 ان مساكي%(، كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مستكل الداللة ليا  97

 اختبار ىذه الفرضيات:
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التي تنص عمى ما يمي: تستخدم شركات المساىمة المدرجة في  الفرعية األولىالفرضية  اختبار -1
رأس المال العامل عند  إدارةبورصة فمسطين معيار دعم والتزام الدارة العميا لتحقيق كفاءة 

 (.05.0مستوى دللة 

المحكر األكؿ  في فقرات( كالذم يبيف آراء أفراد عينة الدراسة 6.7كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )
 .(اإلدارة كالتزاـ دعـ معيار استخداـ)

( كالتي 7: الفقرة رقـ )النتائج أف أعمى ثالث فقرات حسب الكزف النسبي ىي كما يمي كتبيف 
" حيث نالت أعمى الشركة التكمفة عبر تخفيض عدد الكحدات المعيبة كالتالفة إدارةتخفض تنص عمى "

في يتـ إشراؾ العامميف كالتي تنص عمى " ،(77%(، يمييا الفقرة رقـ )79.474نسبة قبكؿ بمغت )
%(، يمييما الفقرة رقـ 79.729" حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت )األداءالخطط لتحسيف الجكدة ك  كضع

" تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائف مف خالؿ دراسة احتياجاتيـ كرغباتيـ( كالتي تنص عمى "77)
  %(.73.772حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت )

تكفر اإلدارة العميا خطة تنص عمى "( كالتي 3أما أقؿ الفقرات قبكالن فكانت الفقرة رقـ )
%(، تسبقيا 43.743" حيث نالت أدنى نسبة قبكؿ بمغت )استراتيجية كاضحة في تمكيؿ رأس الماؿ

لدل إدارة الشركة لكائح كأنظمة تعبر عف سياستيا في إدارة حجـ ( كالتي تنص عمى "7الفقرة رقـ )
مف كالتي تنص عمى " ،(9%(، كالفقرة رقـ )47.737" حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت )االستثمارات لدييا

 %(.47.947نسبة قبكؿ بمغت ) " حيث نالتاألىداؼ األساسية لدل الشركة رضا العمالء

 دعـ معيار استخداـف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ )تبيكبصفة عامة ي
 .المتكسط ىي أكبر مفك  ،%77.677النسبي يساكم ، كالكزف 2.937( تساكم العميا اإلدارة كالتزاـ

، 7.477تساكم الجدكلية كالتي  tأكبر مف قيمة  كىي 6.747المحسكبة تساكم  t%" كقيمة 97"
مما يدؿ عمى  7.497معيارم  كبانحراؼ ،7.79كىي أقؿ مف    7.777كمستكل الداللة تساكم 

 دعـ مسطيف لمعيارمقبكؿ مف قبؿ الشركات الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيف في ف استخداـ
كيرجع ذلؾ  .05.0رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة  إدارةلتحقيؽ كفاءة  العميا اإلدارة كالتزاـ

فيك لنجاح الشركة كنمكىا، كبالتالي رأس الماؿ العامؿ  إدارةكفاءة مف كجية نظر الباحثة إلى أىمية 
دارة العميا ليذه الشركات إلى االلتزاـ بإدارة يا، مما يدفع اإلر نجاح إدارة ىذه الشركات كحسف أدائمؤش

العكامؿ دارة العميا مف بة، كبالتالي فإف دعـ كالتزاـ اإلرأس الماؿ العامؿ بالكفاءة كالفعالية المطمك 
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 ,.Cho et al)دراسة ، كيتفؽ ذلؾ مع ما تكصمت إليو نتائج الرئيسة لنجاح تطبيؽ سيجما ستة

إلى  ةكترجع أسباب ذلؾ االتفاؽ مف كجية نظر الباحث ،(ـ3776اسة )القصاص، ، ككذلؾ در (2011
دارة العميا ىك مف أىـ عكامؿ نجاح أم أسمكب جديد ميما اختمؼ تخصص الشركة أف التزاـ اإل

 المطبقة لو أك جنسيتيا.
 تحميل فقرات المحور األول(: 4 .8جدول )

 (رأس المال العامل إدارةلتحقيق كفاءة  العميا الدارة موالتزا دعم معيار استخدام)
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7 
لدل إدارة الشركة لكائح كأنظمة تعبر عف سياستيا في 

 إدارة حجـ االستثمارات لدييا.
3.351 1.296 67.027 1.650 0.108 10 

3 
في تمكيؿ  تكفر اإلدارة العميا خطة استراتيجية كاضحة

 رأس الماؿ.
3.108 1.265 62.162 0.520 0.606 11 

2 
الشركة بمتابعة تنفيذ كمراقبة الخطط  تقكـ إدارة

 8 0.005 3.003 69.189 0.931 3.459 المكضكعة.

6 
تضع اإلدارة العميا أىداؼ استثمارية تسعى الشركة في 

 5 0.005 3.019 71.351 1.144 3.568 لييا.إالكصكؿ 

 9 0.051 2.021 67.568 1.139 3.378 .مف األىداؼ األساسية لدل الشركة رضا العمالء 9

4 
تعمؿ اإلدارة العميا عمى حؿ المشكالت التي تكاجو 

 7 0.007 2.850 70.270 1.096 3.514 عمالءىا لمنع تكرارىا كحدكثيا.

افية التي تؤىميا إلدارة لدل إدارة الشركة القدرة الك 7
 النقدية كالذمـ المدينة كالمخزكف.

3.595 1.166 71.892 3.103 0.004 4 

تعزز الشركة مكقعيا التنافسي مف خالؿ التركيز عمى  7
 .جكدة عاليةبتقديـ السمع كالخدمات 

3.568 1.144 71.351 3.019 0.005 6 

ات الشركة التكمفة عبر تخفيض عدد الكحد إدارة تخفض 7
 .المعيبة كالتالفة

3.784 0.976 75.676 4.886 0.000 1 

تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائف مف خالؿ دراسة  77
 3 0.001 3.819 72.973 1.033 3.649 احتياجاتيـ كرغباتيـ.

يتـ إشراؾ العامميف في كضع الخطط لتحسيف الجكدة  77
 2 0.000 4.822 75.135 0.955 3.757 .كاألداء

  0.000 4.868 70.418 0.651 3.521 الفقرات جميع 

 7.477" تساكم 24"  كدرجة حرية" 7.79عند مستكل داللة "  الجدكلية tقيمة 
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تستخدـ شركات المساىمة المدرجة في بكرصة  الفرعية األكلى، كعميوالفرضية كبالتالي تـ قبكؿ 
 داللة مستكل عندرأس الماؿ العامؿ  إدارةلتحقيؽ كفاءة  العميا اإلدارة كالتزاـ ،دعـ معيارفمسطيف 

05.0. 

التي تنص عمى ما يمي: )تستخدم شركات المساىمة المدرجة الفرعية الثانية الفرضية  اختبار -2
رأس المال العامل عند مستوى  إدارةفي بورصة فمسطين معيار التغذية العكسية لتحقيق كفاءة 

 .(05.0دللة 

كالذم يبيف آراء أفراد عينة  ،الجدكؿ التاليلمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في  tتـ استخداـ اختبار 
 .(العكسية التغذية معيار استخداـالمحكر الثاني ) في فقراتالدراسة 

كالتي تنص عمى  ،(7الفقرة رقـ )كتبيف النتائج أف أعمى ثالث فقرات حسب الكزف النسبي ىي  
" حيث نالت أعمى منتجات المقدمة مف الشركة لمعمالء بعد معرفة اآلراء المتعمقة بالمنتجيتـ تقييـ ال"

تشكؿ الشركة فريؽ عمؿ كالتي تنص عمى " ،(7%(، تمييا الفقرة رقـ )77.377نسبة قبكؿ بمغت )
"، حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت متخصص لدراسة أم معمكمة يتـ الحصكؿ عمييا مف العمالء

تقـك الشركة بتحميؿ المنتجات ذات التغذية كالتي تنص عمى " ،(3ييما الفقرة رقـ )%(، يم74.797)
  %(.76.796" حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت )العكسية مف خالؿ طاقـ مؤىؿ لذلؾ

تحرص الشركة عمى معرفة آراء كالتي تنص عمى " ،(6أما أقؿ الفقرات قبكالن فكانت الفقرة رقـ )
( 9%(، يسبقيا الفقرتاف رقـ )47.467يث نالت أدنى نسبة قبكؿ بمغت )" حكمقترحات العمالء لدييا

تعمؿ الشركة عمى معالجة االنحرافات بناءن عمى ما تضمنتو التغذية العكسية مف كالتي تنص عمى "
تركز الشركة في التغذية العكسية عمى معرفة مسار كالتي تنص عمى " ،(4"، كالفقرة رقـ )تقارير

 %(.47.777نسبة قبكؿ بمغت ) " حيث نالتياالتدفقات النقدية ل

 التغذية معيار استخداـكبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني )
% 77.793 يساكم ، كالكزف النسبي2.977رأس الماؿ العامؿ( تساكم  إدارةلتحقيؽ كفاءة  العكسية

الجدكلية  tكىي أكبر مف قيمة  9.477كم المحسكبة تسا t%" كقيمة 97"المتكسط  كىي أكبر مف
 7.467، كبانحراؼ معيارم  7.79كىي أقؿ مف  7.777، كمستكل الداللة تساكم 7.477كالتي تساكم

مما يدؿ عمى استخداـ مقبكؿ مف قبؿ الشركات الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيف في فمسطيف 
. كيتفؽ 7.79 رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة دارةإلمعيار دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا لتحقيؽ كفاءة 
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كيرجع ، (ـ3773، زعرب(، ككذلؾ دراسة )Cho et al., 2011ذلؾ مع ما تكصمت إليو نتائج دراسة )
إلى أىمية التغذية العكسية في تقييـ كافة الخطط كالمعايير التي تتبعيا  ذلؾ مف كجية نظر الباحثة

 يا، مما يجعؿ كافة الشركات بحاجة إلى التغذية العكسية.الشركات لتعدم نقاط الضعؼ لدي
 تحميل فقرات المحور الثانييبين (: 4 .9جدول )

 (رأس المال العامل إدارةلتحقيق كفاءة  العكسية التغذية معيار استخدام)
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7-  

لدل الشركة القدرة الكافية التي تؤىميا 
لالستجابة السريعة لمتطمبات العمالء فيما 

 عمميات البيع. بعد
3.486 0.901 69.730 3.283 0.002 5 

3-  

ذات التغذية المنتجات  بتحميؿتقكـ الشركة 
 3 0.001 3.792 74.054 1.127 3.703 العكسية مف خالؿ طاقـ مؤىؿ لذلؾ.

2-  

ـ إدارة الشركة بتحسيف مستكل الجكدة تيت
 لتمبية احتياجات العمالء.

3.486 1.216 69.730 2.433 0.020 6 

6-  

تحرص الشركة عمى معرفة آراء كمقترحات 
 العمالء لدييا.

3.432 1.259 68.649 2.089 0.044 9 

9-  

تعمؿ الشركة عمى معالجة االنحرافات بناءن 
 ارير.عمى ما تضمنتو التغذية العكسية مف تق

3.459 1.216 69.189 2.299 0.027 7 

4-  

في التغذية العكسية عمى معرفة تركز الشركة 
 النقدية ليا.التدفقات مسار 

3.459 1.216 69.189 2.299 0.027 8 

7-  
المقدمة مف الشركة  المنتجاتيتـ تقييـ 

 1 0.000 4.364 77.297 1.206 3.865  لمعمالء بعد معرفة اآلراء المتعمقة بالمنتج.

7-  
تشكؿ الشركة فريؽ عمؿ متخصص لدراسة 

 2 0.000 5.025 76.757 1.014 3.838 مف العمالء.أم معمكمة يتـ الحصكؿ عمييا 

7-  

خصائص  بإضافة أم تيتـ الشركة
بناء عمى رغبة  منتجلم جديدة كمكاصفات
 العمالء.

3.649 1.086 72.973 3.634 0.001 4 

 3.598 0.640 71.952 5.679 0.000  
 7.477" تساكم 24"  كدرجة حرية" 7.79عند مستكل داللة "  الجدكلية tقيمة 
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شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف فإف  الفرعية الثانية، كعميوالفرضية كبالتالي تـ قبكؿ 
ستكل رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة عند م إدارةتستخدـ معيار التغذية العكسية لتحقيؽ كفاءة 

 .05.0داللة 

التي تنص عمى ما يمي: )تستخدم شركات المساىمة المدرجة الفرعية الثالثة الفرضية  اختبار -3
رأس المال العامل عند مستوى دللة  إدارةفي بورصة فمسطين معيار القياس لتحقيق كفاءة 

05.0). 

 أفراد آراء يبيف كالذم ،(6.77رقـ ) الجدكؿ في مبينة كالنتائج دةالكاح لمعينة t اختبار استخداـ تـ
 .(القياس معيار استخداـ) الثالث المحكر في فقرات الدراسة عينة

 عمى تنص كالتي( 3) رقـ الفقرتاف ىي النسبي الكزف حسب فقرات ثالث أعمى أف النتائج كتبيف 
"تيحافظ  عمى تنص كالتي( 7) رقـ ، كالفقرةداكلة"عمؿ الشركة عمى زيادة استثماراتيا في األصكؿ المتت"

 ،%(77.773) بمغت قبكؿ نسبة أعمى نالتا حيثئما عمى الكفاء بالتزاماتيا قصيرة األجؿ" الشركة دان 
، "لدل الشركة فاعمية في إدارة السيكلة كالعمميات التشغيمية" عمى تنص كالتي ،(9) رقـ الفقرة يمييما
  %(.77.377) بمغت قبكؿ نسبة نالت حيث

"لدل الشركة فريؽ عمؿ تعاكني  عمى تنص كالتي ،(77) رقـ الفقرة فكانت قبكالن  الفقرات أقؿ أما 
 يسبقيا ،%(46.749) بمغت قبكؿ نسبة أدنى نالت حيثمسئكال عف قياس حجـ التدفقات النقدية" 

دة ممكنة في المنتج" "تعتمد الشركة عمى زيادة الربحية مع أعمى جك  عمى تنص كالتي( 2) رقـ الفقرة
 %(.47.777) بمغت قبكؿ نسبة نالت حيث

 القياس معيار استخداـ) الثالث المحكر فقرات لجميع الحسابي المتكسط أف يتبيف عامة كبصفة
مف  أكبر كىي% 47.737 يساكم كالكزف النسبي ،2.697 تساكمرأس الماؿ(  إدارةلتحقيؽ كفاءة 

تساكم  كالتي الجدكلية t قيمة مف أكبر كىي 6.727 اكمتس المحسكبة t كقيمة ،%"97" المتكسط
 يدؿ مما 7.477كبانحراؼ معيارم  ،7.79 مف أقؿ كىي 7.777 تساكم الداللة كمستكل ،7.477
رأس  إدارةلتحقيؽ كفاءة  القياس المدرجة في بكرصة فمسطيف معيار الفمسطينية الشركات استخداـ عمى

قياس مستكل سيجما  أىمية إلى الباحثة نظر كجية مف ذلؾ كيرجع ،7.79داللة  مستكل عندالماؿ 
ستة لمعمميات قبؿ كضع خطط التحسينات، ثـ إعادة القياس بعد تطبيؽ تمؾ التحسينات لمعرفة مدل 

 .(ـ3773، ياسيف كنايؼ، كىذا ما تكصمت لو دراسة )تأثيرىا عمى جكدة العمميات



74 

 

 ات المحور الثالثتحميل فقر يبين (: 4 .10جدول )
 (رأس المال إدارةلتحقيق كفاءة  القياس معيار استخدام)
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7-  

 تعتمد اإلدارة العميا عمى المؤشرات المالية في
 5 0.014 2.592 68.649 1.015 3.432 .قياس رأس الماؿ العامؿ

3-  

زيادة استثماراتيا في  عمى الشركةتعمؿ 
 1 0.000 3.903 71.892 0.927 3.595 األصكؿ المتداكلة.

2-  

زيادة الربحية مع أعمى تعتمد الشركة عمى 
 7 0.058 1.961 68.108 1.257 3.405 جكدة ممكنة في المنتج.

 4 0.006 2.909 69.730 1.017 3.486  س الماؿ بشكؿ ربع سنكم.يتـ قياس كفاءة رأ  -6

9-  

فاعمية في إدارة السيكلة لدل الشركة 
 3 0.006 2.918 70.270 1.070 3.514 كالعمميات التشغيمية.

4-  

ياس األنشطة قلدل الشركة القدرة عمى 
 8 0.017 2.504 68.108 0.985 3.405  ثار كؿ نشاط.االستثمارية كتحديد آ

7-  

لخفض مخاطر السيكلة لدييا تسعى الشركة  
 6 0.027 2.300 68.649 1.144 3.432 باستمرار.

7-  

نشر تفاصيؿ نتائج القياس تعمؿ الشركة عمى 
ـ المحاكر اإليجابية بغرض العمؿ عمى تدعي

 ثار السمبية.كالحد مف اآل
3.405 1.066 68.108 2.313 0.027 9 

7-  
عمى الكفاء بالتزاماتيا  تيحافظ الشركة دائمان 

 2 0.002 3.392 71.892 1.066 3.595 قصيرة األجؿ

77-  
 عف كالن ؤ فريؽ عمؿ تعاكني مسلدل الشركة 

 10 0.183 1.357 64.865 1.090 3.243 ات النقدية.التدفق حجـ قياس

  0.000 4.039 69.027 0.680 3.451 جميع الفقرات 

 7.477" تساكم 24"  كدرجة حرية" 7.79عند مستكل داللة "  الجدكلية tقيمة 

الشركات الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيف  فإف كعميو لثالثة،ا الفرعية الفرضية قبكؿ تـ كبالتالي
 .7.79 داللة مستكل عندرأس الماؿ  إدارةلتحقيؽ كفاءة  القياس معيار تستخدـ

 



77 

 

التي تنص عمى ما يمي: )تستخدم شركات المساىمة المدرجة  الفرعية الرابعةالفرضية  اختبار -4
رأس المال العامل عند  إدارةحقيق كفاءة لت المستمر التحسين معيارفي بورصة فمسطين 

 (05.0مستوى دللة

 أفراد آراء يبيف كالذم (6.77رقـ )الجدكؿ  في مبينة كالنتائج الكاحدة لمعينة t اختبار استخداـ تـ
 .(المستمر التحسيف معيار استخداـ) الرابع المحكر في فقرات الدراسة عينة

 عمى تنص كالتي( 9) رقـ الفقرة ىي النسبي الكزف حسب فقرات ثالث ىأعم أف النتائج كتبيف 
"تيتـ الشركة بالتحسيف المستمر باعتبارىا أحد مككنات التخطيط االستراتيجي ألدائيا في كفاءة رأس 

 تنص كالتي( 2) الفقرتاف رقـ يمييا .%(72.976) بمغت قبكؿ نسبة أعمى نالت حيثالماؿ العامؿ" 
 تنص كالتي( 6) رقـ كالفقرةالقدرة عمى حصر األنشطة التي يستنفذىا كؿ منتج"  "لدل الشركة عمى
 بمغت قبكؿ نسبة نالتا حيث"تضع الشركة مخطط متكامؿ لتحسيف أداء كفاءة راس الماؿ"  عمى
(77.297.)% 

"تتبنى الشركة نظاـ التحسيف  عمى تنص كالتي ،(77) رقـ الفقرة فكانت قبكالن  الفقرات أقؿ أما
 ،%(46.236) بمغت قبكؿ نسبة أدنى نالت حيثستمر في كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج" الم

"تسعى الشركة لمتحسيف المستمر لتدفؽ رأس الماؿ العامؿ"  عمى تنص كالتي ،(7) رقـ الفقرتاف يسبقيا
تضيؼ األنشطة التي ال  كالحد مف ،كالتي تنص عمى "تعمؿ الشركة عمى تخفيض ،(7كالفقرة رقـ )
  %(.47.737) بمغت قبكؿ نسبة نالتا حيثقيمة لممنتج" 

 التحسيف معيار استخداـ) الرابع المحكر فقرات لجميع الحسابي المتكسط أف يتبيف عامة كبصفة
% 47.947 يساكم كالكزف النسبي ،2.677 تساكمرأس الماؿ العامؿ(  إدارةلتحقيؽ كفاءة  المستمر

 الجدكلية t قيمة مف أكبر كىي 6.727 تساكم المحسكبة t ةكقيم%" 97" المتكسطمف  أكبر كىي
 7.772كبانحراؼ معيارم  7.79 مف أقؿ كىي 7.777 تساكم الداللة كمستكل ،7.477 تساكم كالتي
 المستمر التحسيف لمعيارشركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف  استخداـ عمى يدؿ مما

 - نظر كجية مف - ذلؾ كيرجع .7.79داللة  مستكل ندعرأس الماؿ العامؿ  إدارةلتحقيؽ كفاءة 
تكفر التغذية العكسية المستمرة، إضافة إلى قاعدة بيانات شاممة يجعميا أكثر قدرة عمى  أف إلى الباحثة

جراءاتيا، كبالتالي يتبيف  ،اكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا كبالتالي إجراء التحسيف المستمر لقراراتيا كا 
كىذا ما تكصمت إليو أيضان دراسة  ،تقميؿ معدالت األخطاء جما ستة فيالدكر الميـ لمنيج سي
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(Heckl et al., 2010 كالتي تكصمت إلى )مة استخداـ سيجما ستة في عمميات التحسيف ئمال
 .المستمرة

 الرابعتحميل فقرات المحور (: 4 .11جدول )
 (رأس المال العامل إدارةلتحقيق كفاءة  المستمر التحسين معيار استخدام)
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7-  

رأس تسعى الشركة لمتحسيف المستمر لتدفؽ 
 8 0.062 1.924 67.027 1.111 3.351 الماؿ العامؿ.

3-  

تعمؿ الشركة عمى اختصار الكقت المطمكب 
 5 0.007 2.850 70.270 1.096 3.514 .ألداء العمؿ

2-  

لدل الشركة القدرة عمى حصر األنشطة التي 
 2 0.004 3.085 71.351 1.119 3.568 .يستنفذىا كؿ منتج

6-  

سيف أداء حمتكامؿ لتالشركة مخطط  تضع
 3 0.001 3.497 71.351 0.987 3.568 س الماؿ.كفاءة رأ

9-  

تيتـ الشركة بالتحسيف المستمر باعتبارىا أحد 
التخطيط االستراتيجي ألدائيا في كفاءة  مككنات

 رأس الماؿ العامؿ.
3.676 1.082 73.514 3.800 0.001 1 

4-  

ت التشغيمية تعتمد الشركة عمى تحسيف العمميا
 .في كافة أقساميا

3.541 0.989 70.811 3.326 0.002 4 

7-  

األنشطة  كالحد مفتعمؿ الشركة عمى تخفيض 
 9 0.062 1.924 67.027 1.111 3.351 .التي ال تضيؼ قيمة لممنتج

7-  
يتـ زيادة رأس الماؿ مف خالؿ االعتماد عمى 

 7 0.009 2.765 69.730 1.070 3.486 المنتجات التي تـ إجراء تحسيف ليا.

7-  

المنتجات  كرقابة عمىيتـ إجراء عمميات تفتيش 
كفاءة التحسيف كتأثيره بصكرة مستمرة لضماف 
 عمى كفاءة رأس الماؿ.

3.514 1.216 70.270 2.568 0.015 6 

77-  
تتبنى الشركة نظاـ التحسيف المستمر في كؿ 

 .مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج
3.216 0.917 64.324 1.434 0.160 10 

  0.000 4.138 69.568 0.703 3.478 جميع الفقرات 
 7.477" تساكم 24"  كدرجة حرية" 7.79عند مستكل داللة "  الجدكلية tقيمة 
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شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف  فإف كعميو الرابعة، الفرعية الفرضية قبكؿ تـ كبالتالي
 .7.79 داللة مستكل عندرأس الماؿ العامؿ  إدارةلتحقيؽ كفاءة  المستمر التحسيف تستخدـ معيار

شركات المساىمة المدرجة  تستخدمالتي تنص عمى ما يمي: ) الفرعية الخامسةالفرضية  اختبار -5
دارة رأس المال العامل عند إلتحقيق كفاءة  واألنظمة العمميات معيارورصة فمسطين في ب

 (05.0مستوى دللة

 أفراد آراء يبيف كالذم ،(6.73رقـ )الجدكؿ  في مبينة كالنتائج الكاحدة لمعينة t اختبار استخداـ تـ
 .(كاألنظمة العمميات معيار استخداـ) الخامس المحكر في فقرات الدراسة عينة
"يتـ  عمى تنص كالتي( 6) رقـ الفقرة ىي النسبي الكزف حسب فقرات ثالث أعمى أف النتائج كتبيف 

 نسبة أعمى نالت حيثالمنتجات بصكرة مستمرة لضماف الجكدة"  كرقابة عمىإجراء عمميات تفتيش 
الشركة عمى استغالؿ  "تعمؿ عمى تنص كالتي( 3) الفقرتاف رقـ يمييا ،%(73.772) بمغت قبكؿ

"تعمؿ الشركة عمى زيادة مصادر  عمى تنص كالتي( 7) رقـ كالفقرةالكقت األمثؿ في إنجازه لمعمميات" 
 بمغت قبكؿ نسبة نالتا حيثالتمكيؿ قصيرة كطكيمة األجؿ مف خالؿ األنظمة التي تمتمكيا" 

(73.623.)% 
"تقـك الشركة بتعديالت مستمرة في  عمى نصت كالتي( 9) رقـ الفقرة فكانت قبكالن  الفقرات أقؿ أما

 قبكؿ نسبة أدنى نالت حيثس الماؿ" أياجات المستيمؾ كيزيد مف كفاءة ر عمميات اإلنتاج تالءـ احت
( كالتي تنص عمى "تطبؽ الشركة تكنكلكجيا المعمكمات 7يسبقيا الفقرتاف رقـ ) ،%(49.764) بمغت

( كالتي تنص عمى 77دارة رأس الماؿ العاـ" كالفقرة رقـ )كاألنظمة األخرل الالزمة التي تساعدىا في إ
ك اليدر في العمميات داخؿ أقساميا" حيث نالتا نسبة قبكؿ بمغت أ"تسعى الشركة لمقضاء عمى الفاقد 

(44.674.)% 
 العمميات معيار استخداـ) الخامس المحكر فقرات لجميع الحسابي المتكسط أف يتبيف عامة كبصفة
% 47.227 يساكم كالكزف النسبي ،2.647 تساكمرأس الماؿ العامؿ(  إدارةكفاءة  لتحقيؽ كاألنظمة

 الجدكلية t قيمة مف أكبر كىي 2.763 تساكم المحسكبة t كقيمة%" 97" المتكسطمف  أكبر كىي
 7.737كبانحراؼ معيارم  7.79 مف أقؿ كىي 7.777 تساكم الداللة كمستكل ،7.477تساكم  كالتي
 كاألنظمة ،العمميات معيارشركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف  اـاستخد عمى يدؿ مما

ما تكصمت لو دراسة مع ىذا يتفؽ . ك 7.79داللة  مستكل عند رأس الماؿ العامؿ إدارةلتحقيؽ كفاءة 
كبر حجـ شركات المساىمة العامة،  أف إلى الباحثة نظر كجية مف ذلؾ كيرجع (ـ3773، عبد اهلل)

ا، تجعميا أكثر اعتمادان عمى العمميات كاألنظمة، في تحميؿ تمؾ البيانات كتقديـ كضخامة عممياتي
 .خدماتيا
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 الخامستحميل فقرات المحور (: 4 .12جدول )
 :(رأس المال العامل إدارةلتحقيق كفاءة  واألنظمة العمميات معيار استخدام)

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

عيا
الم
ف 

حرا
الن

 ري

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
للة 
 الد

وى
ست
م

 

يب
ترت
ال

 

7-  

تطبؽ الشركة تكنكلكجيا المعمكمات كاألنظمة 
األخرل الالزمة التي تساعدىا في إدارة رأس الماؿ 

 العامؿ.
3.324 1.107 66.486 1.782 0.083 9 

3-  

في إنجازه  األمثؿالكقت  تعمؿ الشركة عمى استغالؿ
 2 0.001 3.647 72.432 1.037 3.622 لمعمميات.

2-  

 نظمةالعمميات كاألتقكـ الشركة بدراسة كتحميؿ 
 4 0.002 3.392 71.892 1.066 3.595 بأدائيا.المنافسة كمقارنتيا 

6-  

المنتجات  كرقابة عمىيتـ إجراء عمميات تفتيش 
 1 0.000 4.034 72.973 0.978 3.649 بصكرة مستمرة لضماف الجكدة.

9-  

عمميات اإلنتاج  تقكـ الشركة بتعديالت مستمرة في
كيزيد مف كفاءة راس  تالءـ احتياجات المستيمؾ

 الماؿ.
3.297 1.127 65.946 1.605 0.117 11 

4-  

لدل الشركة خطة تشغيميو بديمة في حاؿ فقداف أحد 
 األنظمة التي قد تشكؿ معيقان أماـ استمرار العمؿ.

3.351 1.252 67.027 1.707 0.096 8 

7-  

يدة لتطكير العمميات طرؽ جدتعمؿ الشركة بدراسة 
 لدييا

3.514 1.070 70.270 2.918 0.006 5 

7-  
التمكيؿ قصيرة  زيادة مصادرتعمؿ الشركة عمى 

 3 0.001 3.472 72.432 1.089 3.622 مف خالؿ األنظمة التي تمتمكيا. كطكيمة األجؿ

7-  
األصكؿ لدييا عف طريؽ تعمؿ الشركة عمى زيادة 

 6 0.017 2.494 69.189 1.120 3.459 يا.رفع مستكل العمميات التشغيمية لدي

77-  
تطبؽ الشركة العمميات كاألنظمة الحديثة في تنظيـ 

 7 0.056 1.979 67.568 1.163 3.378 عمؿ األسيـ المتعمقة بيا.

77-  
ك اليدر في أة لمقضاء عمى الفاقد تسعى الشرك

 10 0.070 1.869 66.486 1.056 3.324 .العمميات داخؿ أقساميا

  0.000 3.942 69.337 0.720 3.467 راتجميع الفق 

 7.477" تساكم 24"  كدرجة حرية" 7.79عند مستكل داللة "  الجدكلية tقيمة 
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شركات المساىمة المدرجة في بكرصة تستخدـ  كعميو الخامسة، الفرعية الفرضية قبكؿ تـ كبالتالي
 .7.79 داللة مستكل عند عامؿرأس الماؿ ال إدارةلتحقيؽ كفاءة  ،كاألنظمة العمميات معيارفمسطيف 

شركات المساىمة المدرجة تستخدم التي تنص عمى ما يمي:  الفرعية السادسةالفرضية  اختبار -6
رأس المال العامل عند مستوى  إدارةلتحقيق كفاءة  البشرية الموارد معيار في بورصة فمسطين

 (.05.0دللة 

 السادسالمحكر  في فقراتكالذم يبيف آراء أفراد عينة الدراسة  ،الجدكؿ التاليالنتائج مبينة في 
 .(البشرية المكارد معيار استخداـ)

( كالتي تنص 3: الفقرة رقـ )كتبيف النتائج أف أعمى ثالث فقرات حسب الكزف النسبي ىي كما يمي 
ث نالت أعمى نسبة " حيتيتـ الشركة  في قسـ المكارد البشرية مف خالؿ الدكرات التدريبة الدكريةعمى "

يعمؿ قسـ المكارد الشرية عمى ابتكار ( كالتي تنص عمى "2%(، يمييا الفقرة رقـ )76.796قبكؿ بمغت )
%(، يمييما الفقرة رقـ 72.976" حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت )طرؽ حديثة في رفع قيمة كفاءة الشركة

اإلدارة العميا  إلىـ المكارد البشرية يتـ تزكيد المعمكمات الضركرية مف خالؿ قس( كالتي تنص عمى "7)
 %(.73.623" حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت )لرفع مستكل كفاءة رأس الماؿ

يتـ متابعة كافة األنشطة التي يقـك كالتي تنص عمى " ،(77أما أقؿ الفقرات قبكالن فكانت الفقرة رقـ )
%(، 46.749سبة قبكؿ بمغت )" حيث نالت أدنى نبيا قسـ المكارد البشرية مف خالؿ تقارير دكرية

كالتي تنص عمى "لدل الشركة طاقـ ميني مؤىؿ كميدرب عمى كيفية إدارة  ،(7يسبقيا الفقرتاف رقـ )
كالتي تنص عمى "يتـ تحفيز العامميف الستخداـ منيج سيجما ستة في  ،(9رأس الماؿ" كالفقرة رقـ )

 %(.47.777كفاءة إدارة رأس الماؿ" حيث نالتا نسبة قبكؿ بمغت )

 المكارد معيار استخداـ) السادسف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر تبيكبصفة عامة ي
% 77.623، كالكزف النسبي يساكم 2.933رأس الماؿ العامؿ( تساكم  إدارةلتحقيؽ كفاءة  البشرية
لية الجدك  tمف قيمة  أكبر كىي 6.927-المحسكبة تساكم  t%" كقيمة 97" المتكسطمف  أقؿكىي 
 7.777كبانحراؼ معيارم  7.79مف  أقؿكىي  7.777، كمستكل الداللة تساكم 7.477تساكم كالتي 

 البشرية المكارد المدرجة في بكرصة فمسطيف لمعيار الفمسطينية الشركات استخداـ مما يدؿ عمى
ذلؾ مف كجية نظر كيؤكد  ،05.0رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة  إدارةلتحقيؽ كفاءة 

ة تأىيؿ كتدريب المكارد البشرية، الباحثة اىتماـ الشركات الفمسطينية بمكاردىا البشرية، كاالىتماـ بعممي
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مف قبؿ  إلى أف ىناؾ مكافقةن  ذلؾ كيرجع (ـ3773، عبد اهللما تكصمت لو دراسة )مع ىذا يتفؽ ك 
 األفراد عمى ىذا المجاؿ.

 السادستحميل فقرات المحور يبين  (:4 .13جدول )
 :(رأس المال العامل إدارةلتحقيق كفاءة  البشرية الموارد معيار استخدام)
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7-  
ميدرب عمى مؤىؿ ك  طاقـ مينيلدل الشركة 

 8 0.017 2.494 69.189 1.120 3.459 إدارة رأس الماؿ.كيفية 

3-  
قسـ المكارد البشرية مف خالؿ  الشركة فيتيتـ 

 1 0.001 3.792 74.054 1.127 3.703 الدكرات التدريبة الدكرية.

2-  
يعمؿ قسـ المكارد الشرية عمى ابتكار طرؽ 

 2 0.000 3.995 73.514 1.029 3.676 حديثة في رفع قيمة كفاءة الشركة.

6-  

المكظفيف عمى برامج  تقكـ الشركة بتدريب
متخصصة في منيج سيجما ستة عف طريؽ 

 .خبراء مختصيف
3.514 1.070 70.270 2.918 0.006 5 

9-  
يتـ تحفيز العامميف الستخداـ منيج سيجما ستة 

 9 0.020 2.441 69.189 1.145 3.459 في كفاءة إدارة رأس الماؿ.

4-  
تنافسية مف خالؿ مشاركة تعزز الشركة قدرتيا ال

 6 0.010 2.700 69.730 1.096 3.486 يف في صياغة خططيا كبرامجيا.العامم

7-  
يتـ تزكيد المعمكمات الضركرية مف خالؿ قسـ 

اإلدارة العميا لرفع مستكل  إلى ةالمكارد البشري
 كفاءة رأس الماؿ.

3.622 0.953 72.432 3.967 0.000 3 

7-  
خطط في قسـ المكارد البشرية مف  يتـ كضع

ئض كتفادم أم عجز مالي جؿ استثمار الفاأ
  متكقع.

3.486 0.961 69.730 3.079 0.004 7 

7-  
يسعى قسـ المكارد البشرية إلى البحث عف 
أفضؿ طرؽ استغالؿ المكارد المتاحة في 

 الشركة.
3.568 1.119 71.351 3.085 0.004 4 

يتـ متابعة كافة األنشطة التي يقكـ بيا قسـ   -77
 10 0.118 1.599 64.865 0.925 3.243 كرية.المكارد البشرية مف خالؿ تقارير د

  0.000 4.530 70.432 0.700 3.522 جميع الفقرات 
 7.477" تساكم 24"  كدرجة حرية" 7.79عند مستكل داللة "  الجدكلية tقيمة 
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فإف شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف  الفرعية السادسة، كعميوالفرضية كبالتالي تـ قبكؿ 
 .05.0رأس الماؿ العامؿ عند مستكل داللة  إدارةلتحقيؽ كفاءة  البشرية المكارد عيارتستخدـ م

استخدام منيج سيجما  توجد فروق فيالتي تنص عمى ما يمي:  الثانيةالفرضية  اختبار 4.3.2
تعزى لممتغيرات الديمغرافية والمتمثمة في  رأس المال العامل إدارةلتحقيق كفاءة ستة 

 مؤىل العممي, مدة الخدمة في الشركة( )ال

 كما يمي: فرعيتيف فرضيتيفالختبار ىذه الفرضية تـ تقسيميا إلى 

تكجد فركؽ في استخداـ منيج سيجما ستة التي تنص عمى ما يمي: ) الفرعية األكلىالفرضية  -7
 .(05.0عند مستكل داللة العممي  ؤىؿمملعزل تي رأس الماؿ العامؿ  دارةإلتحقيؽ كفاءة 

تكجد فركؽ في استخداـ منيج سيجما ستة التي تنص عمى ما يمي: ) الثانيةالفرعية الفرضية  -3
عند مستكل داللة مدة الخدمة في الشركة لعزل تي رأس الماؿ العامؿ  إدارةلتحقيؽ كفاءة 

05.0). 

 كمف ثـ تـ اختبار الفرضيات الفرعية كما يمي:

توجد فروق في استخدام منيج سيجما ستة : )يمي ما عمى تنص التي األولى الفرعية الفرضية -1
 .(05.0عند مستوى دللة تعزى لممؤىل العممي رأس المال العامل  إدارة لتحقيق كفاءةٍ 

دكر تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ 
كالنتائج مبينة في ، لممؤىؿ العممي عزلتي  عمى كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ ستة سيجما منيج تخداـاس

، 3.777 الجدكلية كالتي تساكم Fمف قيمة  أقؿالمحسكبة  Fكالذم يبيف أف قيمة  (6.76رقـ )الجدكؿ 
جابات المبحكثيف مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ بيف إ 7.79مف  أكبركما أف قيمة مستكل الداللة ىي 

 .عزل لممؤىؿ العمميتي رأس الماؿ العامؿ  إدارةلتحقيؽ كفاءة استخداـ منيج سيجما ستة  فاعميةحكؿ 
، لمشركةأف استخداـ منيج سيجما ستة كقرار يعكد لإلدارة العميا إلى  ةكيرجع ذلؾ في رأم الباحث

يؤثر المؤىؿ العممي في قرار  الي كالكشؼ عف نتائجو يككف لممطمعيف مف مراقبيف مالييف، كبالتال
المبحكثيف يحممكف مؤىالت عممية أكثر مف  غالبيةاستخدامو أك تحميؿ نتائجو، خاصة كأف 

عدـ  مما يدؿ عمى 7.79مف  ما يمكف مالحظة أف مستكل الداللة لكافة المحاكر أكبرك .بكالكريكس
عزل دارة رأس الماؿ العامؿ تي إة منيج سيجما ستة لتحقيؽ كفاءأم مف معايير في استخداـ كجكد فركؽ 

 .05.0عند لممؤىؿ العممي 
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استخدام حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يبين (: 4 .14جدول )
 :رأس المال العامل تعزى لممؤىل العممي إدارةسيجما ستة لتحقيق كفاءة  منيج

 .F Sig االوحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الدرجت العلميت مصدر التببيه

استخداـ -المحكر األكؿ
معيار دعـ كالتزاـ اإلدارة 

 .العميا

 0.736 0.426 0.000 3.636 2 دكتكراه
     0.701 3.740 7 ماجستير
     0.668 3.431 23 بكالكريكس
     0.694 3.582 5 دبمكـ

     0.651 3.521 37 مجمكعال

استخداـ  -المحكر الثاني
 .معيار التغذية العكسية

 0.930 0.149 0.314 3.667 2 دكتكراه
     0.580 3.730 7 ماجستير
     0.689 3.546 23 بكالكريكس
     0.705 3.622 5 دبمكـ
     0.640 3.598 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر الثالث
في ترشيد  معيار القياس

اتخاذ القرارات 
 .االستثمارية

 0.793 0.345 0.212 3.350 2 دكتكراه
     0.594 3.671 7 ماجستير
     0.739 3.378 23 بكالكريكس
     0.701 3.520 5 دبمكـ
     0.680 3.451 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر الرابع
 .معيار التحسيف المستمر

 0.669 0.524 0.141 3.500 2 دكتكراه
     0.715 3.686 7 ماجستير
     0.646 3.483 23 بكالكريكس
     1.085 3.160 5 دبمكـ
     0.703 3.478 37 المجمكع

 -المحكر الخامس
استخداـ معيار العمميات 

 .كاألنظمة

 0.623 0.594 0.450 3.500 2 دكتكراه
     0.500 3.792 7 ماجستير
     0.820 3.372 23 بكالكريكس
     0.554 3.436 5 دبمكـ
     0.720 3.467 37 المجمكع

 -المحكر السادس
استخداـ معيار المكارد 

 .البشرية

 0.811 0.320 0.424 3.700 2 دكتكراه
     0.797 3.729 7 ماجستير
     0.703 3.470 23 بكالكريكس
     0.758 3.400 5 دبمكـ
     0.700 3.522 37 المجمكع

 0.732 0.431 0.046 3.557 2 دكتكراهالكمي: استخداـ منيج 
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 .F Sig االوحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الدرجت العلميت مصدر التببيه

     0.523 3.726 7 ماجستير .سيجما ستة
     0.603 3.443 23 بكالكريكس
     0.670 3.453 5 دبمكـ
     0.575 3.504 37 المجمكع

دام منيج توجد فروق في استخالتي تنص عمى ما يمي: ) ةالفرعية الثانيالفرضية  اختبار -2
عزى لمدة الخدمة في الشركة عند مستوى رأس المال العامل تُ  إدارةسيجما ستة لتحقيق كفاءة 

05.0). 

دكر تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ 
كالنتائج ، عزل لمدة الخدمة في الشركةتي  ؿعمى كفاءة إدارة رأس الماؿ العام ستة سيجما منيج استخداـ

الجدكلية كالتي  Fمف قيمة  أقؿالمحسكبة  Fكالذم يبيف أف قيمة  ،(6.79رقـ )الجدكؿ مبينة في 
مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ بيف  7.79مف  أكبر، كما أف قيمة مستكل الداللة ىي 3.776 تساكم

تعزل رأس الماؿ العامؿ  إدارةلتحقيؽ كفاءة ما ستة استخداـ منيج سيج فاعميةإجابات المبحكثيف حكؿ 
% مف عينة الدراسة بمغت 96.74إلى أف  ةكيرجع ذلؾ في رأم الباحث .لمدة الخدمة في الشركة

، مما يكفر لدييـ الدراية سنة، أم أف أغمب المفحكصيف ىـ مف ذكم الخبرة 74خبرتيـ أكثر مف 
دارة مما يحد مف الفركؽ يج سيجما ستة في كفاءة ىذه اإلمن الكاممة بإدارة رأس الماؿ العامؿ، كدكر
 في استجاباتيـ لكافة محاكر الدراسة.

عدـ كجكد  مما يدؿ عمى 7.79مف  كما يمكف مالحظة أف مستكل الداللة لكافة المحاكر أكبر
ة تعزل لمدرأس الماؿ العامؿ  إدارةمنيج سيجما ستة لتحقيؽ كفاءة أم مف معايير في استخداـ فركؽ 

 .05.0عند الخدمة في الشركة 
حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يبين (: 4 .15جدول )

 لمدة الخدمة في الشركةرأس المال العامل تعزى  إدارةاستخدام منيج سيجما ستة لتحقيق كفاءة 

النحراف  المتوسط الحسابي العدد الخدمة في الشركةمدة  مصدر التباين
 المعياري

F Sig. 

استخداـ  -المحكر األكؿ
معيار دعـ كالتزاـ 

 .اإلدارة العميا

1.68 1.189 3.909 3 سنكات فأقؿ 5
2 

.168 

   0.105 3.273 4 سنة 10 - 6مف 
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 المتوسط الحسابي العدد الخدمة في الشركةمدة  مصدر التباين
النحراف 
 المعياري

F Sig. 

   0.510 3.255 10 سنة 15 - 11مف 
   0.792 3.532 7 سنة 20 - 16مف 
   0.429 4.061 6 سنة 25 - 21مف 

   0.593 3.403 7 سنة  25أكثر مف 
   0.651 3.521 37 المجمكع

 -المحكر الثاني
استخداـ معيار التغذية 

 .العكسية

1.27 1.113 3.926 3 سنكات فأقؿ 5
0 

.302 

   0.167 3.306 4 سنة 10 - 6مف 
   0.478 3.267 10 سنة 15 - 11مف 
   0.904 3.683 7 سنة 20 - 16مف 
   0.358 3.889 6 سنة 25 - 21مف 

   0.589 3.762 7 سنة 25أكثر مف 
   0.640 3.598 37 المجمكع

 -المحكر الثالث
استخداـ معيار القياس 
في ترشيد اتخاذ القرارات 

 .االستثمارية

 0.929 3.867 3 سنكات فأقؿ 5
1.37

4 .261 

   0.881 3.650 4 سنة 10 - 6مف 
   0.720 3.130 10 سنة 15 - 11مف 
   0.650 3.171 7 سنة 20 - 16مف 
   0.337 3.717 6 سنة 25 - 21مف 

   0.547 3.671 7 سنة 25أكثر مف 
   0.680 3.451 37 المجمكع

استخداـ  -ر الرابعالمحك 
معيار التحسيف 

 .المستمر

 0.889 3.900 3 سنكات فأقؿ 5
1.44

8 .235 

   0.759 3.450 4 سنة 10 - 6مف 
   0.552 3.250 10 سنة 15 - 11مف 
   0.860 3.229 7 سنة 20 - 16مف 
   0.480 4.033 6 سنة 25 - 21مف 

   0.682 3.414 7 سنة 25أكثر مف 
   0.703 3.478 37 المجمكع

-المحكر الخامس
استخداـ معيار العمميات 

 .كاألنظمة

1.82 0.722 3.818 3 سنكات فأقؿ 5
4 

.137 

   0.271 3.341 4 سنة 10 - 6مف 
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 المتوسط الحسابي العدد الخدمة في الشركةمدة  مصدر التباين
النحراف 
 المعياري

F Sig. 

   0.823 3.064 10 سنة 15 - 11مف 
   0.966 3.390 7 سنة 20 - 16مف 
   0.324 4.061 6 سنة 25 - 21مف 

   0.398 3.532 7 سنة 25أكثر مف 
   0.720 3.467 37 المجمكع

-المحكر السادس
استخداـ معيار المكارد 

 .البشرية

2.40 0.917 3.900 3 سنكات فأقؿ 5
4 

.059 

   0.450 3.075 4 سنة 10 - 6مف 
   0.769 3.330 10 سنة 15 - 11مف 
   0.814 3.271 7 سنة 20 - 16مف 
   0.299 4.217 6 سنة 25 - 21مف 

   0.341 3.543 7 سنة 25أكثر مف 
   0.700 3.522 37 المجمكع

الكمي: استخداـ منيج 
 .تةسيجما س

 0.946 3.885 3 سنكات فأقؿ 5
2.07

6 .095 

   0.326 3.348 4 سنة 10 - 6مف 
   0.519 3.213 10 سنة 15 - 11مف 
   0.693 3.377 7 سنة 20 - 16مف 
   0.270 4.000 6 سنة 25 - 21مف 

   0.432 3.548 7 سنة 25أكثر مف 
   0.575 3.504 37 المجمكع

F9277.793.776

استخدام منيج سيجما  توجد فروق فيالتي تنص عمى ما يمي:  - لثةالثاالفرضية  اختبار 4.3.3
ثمة في عزى لممتغيرات المتعمقة بالشركة والمتمتُ  رأس المال العامل إدارةلتحقيق كفاءة ستة 

  .القطاع القتصادي, رأس المال( دراج في البورصة,)تاريخ التأسيس, تاريخ ال

 الختبار ىذه الفرضية تـ تقسيميا إلى فرضيات فرعية كما يمي:

التي تنص عمى ما يمي: )تكجد فركؽ في استخداـ منيج سيجما ستة  الفرعية األكلىالفرضية  -7
 .(05.0عند مستكل داللة  الشركة تاريخ تأسيسلعزل رأس الماؿ العامؿ تي  إدارةلتحقيؽ كفاءة 



77 

 

التي تنص عمى ما يمي: )تكجد فركؽ في استخداـ منيج سيجما ستة  الفرعية الثانيةالفرضية  -3
عند مستكل داللة  في البكرصة الشركة إدراجرأس الماؿ العامؿ تعزل لتاريخ  إدارةلتحقيؽ كفاءة 

05.0). 

)تكجد فركؽ في استخداـ منيج سيجما ستة  التي تنص عمى ما يمي: الفرعية الثالثةالفرضية  -2
عند  الشركة لمقطاع االقتصادم الذم تنتمي إليوعزل رأس الماؿ العامؿ تي  إدارةلتحقيؽ كفاءة 
 .(05.0مستكل داللة 

التي تنص عمى ما يمي: )تكجد فركؽ في استخداـ منيج سيجما ستة  الفرعية الرابعةالفرضية  -6
 .(05.0عند مستكل داللة  الشركة لرأس ماؿعزل رأس الماؿ العامؿ تي  إدارةلتحقيؽ كفاءة 

 كمف ثـ تـ اختبار الفرضيات الفرعية كما يمي:

التي تنص عمى ما يمي: )توجد فروق في استخدام منيج سيجما  الفرعية األولىالفرضية  اختبار -1
ى لتاريخ تأسيس الشركة عند مستوى دللة رأس المال العامل تعز  إدارةستة لتحقيق كفاءة 

05.0). 

 تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ استخداـ
، كالنتائج مبينة في تعزل لتاريخ تأسيس الشركةلتحقيؽ كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ  ستة سيجما منيج

، 3.939الجدكلية كالتي تساكم  Fالمحسكبة أكبر مف قيمة  F( كالذم يبيف أف قيمة 6.74جدكؿ رقـ )
مما يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ  7.79كما أف قيمة مستكل الداللة ىي أقؿ مف 

. شركةعزل لمدة الخدمة في الرأس الماؿ العامؿ تي  إدارةلتحقيؽ كفاءة استخداـ منيج سيجما ستة  فاعمية
كمف خالؿ االطالع عمى المتكسطات الحسابية لكؿ فئة يتبيف أف الفركؽ لصالح الشركات التي تجاكز 

بإدارة رأس الماؿ  سنة، مما يفسر ىذا االختالؼ حيث ىذه الشركات لدييا خبرة أكبر 37تاريخيا 
 .دكر منيج سيجما ستة في كفاءة ىذه االدارةمعرفة أدؽ بالعامؿ، ك 

مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ، 7.79لة لغالبية المحاكر أقؿ مف ظة أف مستكل الدالكما يمكف مالح
رأس الماؿ العامؿ تعزل لتاريخ  إدارةمنيج سيجما ستة لتحقيؽ كفاءة أم مف معايير في استخداـ 

 .05.0تأسيس الشركة عند 
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حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)اين األحادي نتائج تحميل التبيبين (: 4 .16جدول )
 :رأس المال العامل لتاريخ تأسيس الشركة إدارةلتحقيق كفاءة  ستة سيجما منيج استخدام

 العدد تاريخ تأسيس الشركة مصدر التباين
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

F Sig. 

استخداـ معيار  -المحكر األكؿ
 .دارة العميادعـ كالتزاـ اإل

 002. 4.984 0.793 3.545 3 سنكات فأقؿ 5
   0.193 2.318 2 سنة 10 - 6مف 
   0.538 3.677 9 سنة 15 - 11مف 
   0.690 3.091 7 سنة 20 - 16مف 
   0.403 3.536 10 سنة 25 - 21مف 

   0.324 4.152 6 سنة 25ف أكثر م
   0.651 3.521 37 المجمكع

استخداـ معيار  -يالمحكر الثان
 .التغذية العكسية

 003. 4.691 0.863 3.370 3 سنكات فأقؿ 5
   1.100 2.667 2 سنة 10 - 6مف 
   0.511 3.877 9 سنة 15 - 11مف 
   0.490 3.127 7 سنة 20 - 16مف 
   0.420 3.567 10 سنة 25 - 21مف 

   0.340 4.204 6 سنة 25أكثر مف 
   0.640 3.598 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الثالث
القياس في ترشيد اتخاذ القرارات 

 .االستثمارية

 210. 1.528 0.666 3.533 3 سنكات فأقؿ 5
   0.636 2.950 2 سنة 10 - 6مف 
   0.691 3.333 9 سنة 15 - 11مف 
   0.924 3.300 7 سنة 20 - 16مف 
   0.552 3.360 10 سنة 25 - 21مف 
   0.271 4.083 6 سنة 25ثر مف أك

   0.680 3.451 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الرابع
 .التحسيف المستمر

 002. 5.002 0.436 3.700 3 سنكات فأقؿ 5
   0.424 2.600 2 سنة 10 - 6مف 
   0.598 3.644 9 سنة 15 - 11مف 
   0.843 2.900 7 سنة 20 - 16مف 
   0.452 3.380 10 سنة 25 - 21مف 

   0.259 4.250 6 سنة 25أكثر مف 
   0.703 3.478 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر الخامس
 .معيار العمميات كاألنظمة

 025. 3.019 0.548 3.788 3 سنكات فأقؿ 5
   1.286 2.545 2 سنة 10 - 6مف 
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 العدد تاريخ تأسيس الشركة مصدر التباين
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

F Sig. 

   0.699 3.535 9 سنة 15 - 11مف 
   0.722 2.987 7 سنة 20 - 16مف 
   0.572 3.445 10 سنة 25 - 21مف 

   0.253 4.106 6 سنة 25أكثر مف 
   0.720 3.467 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر السادس
 .معيار المكارد البشرية

 049. 2.534 0.551 3.467 3 سنكات فأقؿ 5
   0.495 2.950 2 سنة 10 - 6مف 
   0.738 3.600 9 سنة 15 - 11مف 
   0.604 2.914 7 سنة 20 - 16مف 
   0.743 3.710 10 سنة 25 - 21مف 

   0.183 4.017 6 سنة 25أكثر مف 
   0.700 3.522 37 المجمكع

الكمي: استخداـ منيج سيجما 
 .ستة

 002. 5.050 0.625 3.574 3 سنكات فأقؿ 5
   0.684 2.664 2 سنة 10 - 6مف 
   0.438 3.607 9 سنة 15 - 11مف 
   0.615 3.052 7 سنة 20 - 16مف 
   0.396 3.498 10 سنة 25 - 21مف 

   0.134 4.134 6 سنة 25أكثر مف 
   0.575 3.504 37 المجمكع

F9277.793 939

وق في استخدام منيج توجد فر التي تنص عمى ما يمي: ) الثانيةالفرعية الفرضية  اختبار -2
عند  في البورصة الشركة إدراجعزى لتاريخ رأس المال العامل تُ  إدارةسيجما ستة لتحقيق كفاءة 

 .(05.0مستوى دللة 

 منيج استخداـتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ 
كالنتائج ، لتاريخ إدراج الشركة في البكرصة رأس الماؿ العامؿ تعزل إدارةءة لتحقيؽ كفا ستة سيجما

 الجدكلية كالتي تساكم Fمف قيمة  أقؿالمحسكبة  Fكالذم يبيف أف قيمة  ،الجدكؿ التاليمبينة في 
كجكد فركؽ بيف إجابات عدـ مما يدؿ عمى  7.79مف  أكبر، كما أف قيمة مستكل الداللة ىي 3.472

لتاريخ  رأس الماؿ العامؿ تعزل إدارةلتحقيؽ كفاءة استخداـ منيج سيجما ستة  حكؿ فاعمية المبحكثيف
كيرجع ذلؾ إلى عدـ تبني البكرصة لقكانيف معينة تعني بإدارة رأس الماؿ، ، إدراج الشركة في البكرصة

 أك األساليب المستخدمة لزيادة كفاءة ىذه االدارة.



777 

 

كجكد عدـ مما يدؿ عمى  7.79مف  أكبرالمحاكر  لكافة كما يمكف مالحظة أف مستكل الداللة
لتاريخ تعزل رأس الماؿ العامؿ  إدارةمنيج سيجما ستة لتحقيؽ كفاءة أم مف معايير في استخداـ فركؽ 

 .05.0إدراج الشركة في البكرصة عند 
حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)ي نتائج تحميل التباين األحاديبين (: 4 .17جدول )
 :لتاريخ إدراج الشركة في البورصةعزى تُ رأس المال العامل  إدارةلتحقيق كفاءة  ستة سيجما منيج استخدام

المتوسط  العدد تاريخ الدراج في البورصة مصدر التباين
 الحسابي

النحراف 
 .F Sig المعياري

استخداـ معيار  -المحكر األكؿ
 .ـ كالتزاـ اإلدارة العميادع

 0.963 0.094 0.520 3.485 6 سنكات فأقؿ 5
   0.836 3.455 13 سنة 10 - 6مف 
   0.623 3.584 7 سنة 15 - 11مف 
   0.553 3.579 11 سنة 20 - 16مف 

   0.651 3.521 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الثاني
 .التغذية العكسية

 0.509 0.788 0.560 3.426 6 سنكات فأقؿ 5
   0.798 3.453 13 سنة 10 - 6مف 
   0.538 3.683 7 سنة 15 - 11مف 
   0.531 3.808 11 سنة 20 - 16مف 

   0.640 3.598 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الثالث
القياس في ترشيد اتخاذ القرارات 

 .االستثمارية

 0.893 0.204 0.694 3.383 6 سنكات فأقؿ 5
   0.726 3.362 13 سنة 10 - 6مف 
   1.019 3.486 7 سنة 15 - 11مف 
   0.369 3.573 11 سنة 20 - 16مف 

   0.680 3.451 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الرابع
 .التحسيف المستمر

 0.634 0.577 0.343 3.683 6 سنكات فأقؿ 5
   0.797 3.277 13 سنة 10 - 6مف 
   0.909 3.557 7 سنة 15 - 11 مف
   0.612 3.555 11 سنة 20 - 16مف 

   0.703 3.478 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر الخامس
 .معيار العمميات كاألنظمة

 0.292 1.297 0.717 3.621 6 سنكات فأقؿ 5
   0.895 3.238 13 سنة 10 - 6مف 
   0.616 3.299 7 سنة 15 - 11مف 
   0.475 3.760 11 سنة 20 - 16مف 

   0.720 3.467 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر السادس
 .معيار المكارد البشرية

 0.245 1.453 0.542 3.583 6 سنكات فأقؿ 5
   0.823 3.308 13 سنة 10 - 6مف 
   0.718 3.343 7 سنة 15 - 11مف 
   0.539 3.855 11 سنة 20 - 16مف 

   0.700 3.522 37 المجمكع
الكمي: استخداـ منيج سيجما 

 .ستة
 0.571 0.679 0.431 3.533 6 سنكات فأقؿ 5
   0.753 3.347 13 سنة 10 - 6مف 
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المتوسط  العدد تاريخ الدراج في البورصة مصدر التباين
 الحسابي

النحراف 
 .F Sig المعياري

   0.540 3.487 7 سنة 15 - 11مف 
   0.414 3.686 11 سنة 20 - 16مف 

   0.575 3.504 37 المجمكع
F6237.793 472

التي تنص عمى ما يمي: )توجد فروق في استخدام منيج سيجما  الفرعية الثالثةالفرضية  اختبار -3
عند مستوى دللة لمقطاع القتصادي رأس المال العامل تعزى  إدارةستة لتحقيق كفاءة 

05.0). 

 ركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ استخداـتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الف
، كالنتائج مبينة في رأس الماؿ العامؿ تعزل لمقطاع االقتصادم إدارةلتحقيؽ كفاءة  ستة سيجما منيج

الجدكلية كالتي تساكم  Fالمحسكبة أكبر مف قيمة  Fكالذم يبيف أف قيمة  (6.77رقـ )الجدكؿ 
استخداـ منيج مما يدؿ عمى كجكد فركؽ في  7.79، كما أف قيمة مستكل الداللة ىي أقؿ مف 3.472

، كبمراجعة المتكسطات رأس الماؿ العامؿ تعزل لمقطاع االقتصادم إدارةسيجما ستة لتحقيؽ كفاءة 
الحسابية لمقطاعات يتبيف أف الفركؽ لصالح قطاع البنكؾ كيرجع ذلؾ مف كجية نظر الباحثة إلى أف 

رأس الماؿ، كما أف قكانينيا تمزميا باستخداـ معظـ معايير البنكؾ مف المؤسسات األقدر عمى إدارة 
( كالتي Cho, Ahn and Jang, 2011ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو دراسة ) تكافؽكتسيجما ستة. 

 الشركة. لطبيعة عمؿأظيرت أف منيج سيجما ستة تتأثر تبعان 

مما يدؿ عمى كجكد فركؽ  7.79كما يمكف مالحظة أف مستكل الداللة لغالبية المحاكر أقؿ مف 
لمقطاع عزل رأس الماؿ العامؿ تي  إدارةمنيج سيجما ستة لتحقيؽ كفاءة أم مف معايير في استخداـ 
 .05.0عند  االقتصادم
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حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يبين (: 4 .18جدول )
 :عزى لمقطاع القتصاديرأس المال العامل تُ  إدارةلتحقيق كفاءة  ستة سيجما منيج استخدام

 العدد القطاع القتصادي مصدر التباين
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

F Sig. 

استخداـ معيار -المحكر األكؿ
 .دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا

 0.003 4.971 0.549 2.989 8 قطاع الخدمات
   0.778 3.109 5 قطاع التأميف
   0.446 3.769 11 قطاع الصناعة
   0.602 3.532 7 قطاع االستثمار
   0.379 4.106 6 قطاع البنكؾ
   0.651 3.521 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الثاني
 .التغذية العكسية

 0.105 2.093 0.645 3.389 8 قطاع الخدمات
   0.873 3.133 5 قطاع التأميف
   0.525 3.768 11 قطاع الصناعة
   0.678 3.508 7 قطاع االستثمار
   0.208 4.056 6 قطاع البنكؾ
   0.640 3.598 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الثالث
القياس في ترشيد اتخاذ القرارات 

 .االستثمارية

 0.092 2.193 0.586 3.050 8 قطاع الخدمات
   0.554 3.180 5 اع التأميفقط

   0.810 3.691 11 قطاع الصناعة
   0.571 3.343 7 قطاع االستثمار
   0.424 3.900 6 قطاع البنكؾ
   0.680 3.451 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الرابع
 .التحسيف المستمر

 0.003 4.910 0.555 3.100 8 قطاع الخدمات
   0.559 3.120 5 قطاع التأميف
   0.430 3.745 11 قطاع الصناعة
   0.934 3.114 7 قطاع االستثمار
   0.331 4.217 6 قطاع البنكؾ
   0.703 3.478 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر الخامس
 .معيار العمميات كاألنظمة

 0.102 2.116 0.685 3.057 8 قطاع الخدمات
   1.092 3.382 5 قطاع التأميف

   0.703 3.595 11 ع الصناعةقطا
   0.479 3.286 7 قطاع االستثمار
   0.280 4.061 6 قطاع البنكؾ
   0.720 3.467 37 المجمكع
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 العدد القطاع القتصادي مصدر التباين
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

F Sig. 

استخداـ  -المحكر السادس
 .معيار المكارد البشرية

 0.042 2.808 0.791 3.125 8 قطاع الخدمات
   0.701 3.020 5 قطاع التأميف
   0.615 3.818 11 قطاع الصناعة
   0.643 3.500 7 قطاع االستثمار
   0.308 3.950 6 قطاع البنكؾ
   0.700 3.522 37 المجمكع

الكمي: استخداـ منيج سيجما 
 .ستة

 0.005 4.494 0.511 3.111 8 قطاع الخدمات
   0.658 3.161 5 قطاع التأميف
   0.422 3.729 11 قطاع الصناعة
   0.567 3.379 7 قطاع االستثمار
   0.261 4.049 6 قطاع البنكؾ
   0.575 3.504 37 المجمكع

F6237.793 472

توجد فروق في استخدام منيج التي تنص عمى ما يمي: ) الرابعةالفرعية الفرضية  اختبار -4
عند مستوى دللة لرأس المال العامل تعزى  رأس المال إدارةسيجما ستة لتحقيق كفاءة 

05.0). 

 استخداـتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ 
الجدكؿ  كالنتائج مبينة فيلرأس الماؿ، اؿ العامؿ تعزل رأس الم إدارةلتحقيؽ كفاءة  ستة سيجما منيج
، كما 3.472 الجدكلية كالتي تساكم Fمف قيمة  أكبرالمحسكبة  Fكالذم يبيف أف قيمة  (6.77رقـ )

استخداـ منيج سيجما في كجكد فركؽ عدـ مما يدؿ عمى  7.79مف  أقؿأف قيمة مستكل الداللة ىي 
كيرجع ذلؾ إلى أف غالبية الشركات  لرأس الماؿ،اؿ العامؿ تعزل رأس الم إدارةستة لتحقيؽ كفاءة 

تختمؼ ىذه النتائج ك . سطينية حجميا متكسط كمتقارب مما يحد مف كجكد فركؽ تعزل لرأس الماؿالفم
منيج سيجما ستة كالتي أظيرت أف  ،(Cho, Ahn and Jang, 2011دراسة )مع ما تكصمت إليو 

، كيعكد سبب االختالؼ لالختالؼ بيف مجتمعي الدراسة تتأثر تبعان لحجـ الشركة كطبيعة عمميا
 كأف حجـ الشركات الفمسطينية متقارب.خصكصان 
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كجكد عدـ مما يدؿ عمى  7.79مف  أكبرالمحاكر  لكافةكما يمكف مالحظة أف مستكل الداللة 
عزل لرأس تي رأس الماؿ العامؿ  إدارةمنيج سيجما ستة لتحقيؽ كفاءة أم مف معايير في استخداـ فركؽ 
 .05.0الشركة في البكرصة عند  ماؿ

 استخدامحول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي يبين (: 4 .19جدول )
 :لرأس المالعزى رأس المال العامل تُ  إدارةلتحقيق كفاءة  ستة سيجما منيج

 العدد رأس المال مصدر التباين
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 .F Sig المعياري

استخداـ معيار  -لمحكر األكؿا
 .دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا

 0.208 1.562 0.737 3.337 17 مميكف أك أقؿ15
   0.374 3.659 4 مميكف 30أقؿ مف - 15
   0.548 3.061 3 مميكف 45أقؿ مف - 30
   0.327 3.833 6 مميكف 60أقؿ مف - 45

   0.647 3.818 7 مميكف فأكثر 60
   0.651 3.521 37 المجمكع

استخداـ معيار  -المحكر الثاني
 .التغذية العكسية

 0.642 0.634 0.756 3.497 17 مميكف أك أقؿ15
   0.729 3.722 4 مميكف 30أقؿ مف - 15
   0.484 3.222 3 مميكف 45أقؿ مف - 30
   0.227 3.796 6 مميكف 60أقؿ مف - 45

   0.607 3.762 7 مميكف فأكثر 60
   0.640 3.598 37 جمكعالم

استخداـ معيار  -المحكر الثالث
القياس في ترشيد اتخاذ القرارات 

 .االستثمارية

 0.189 1.636 0.714 3.176 17 مميكف أك أقؿ15
   0.790 3.650 4 مميكف 30أقؿ مف - 15
   0.513 3.367 3 مميكف 45أقؿ مف - 30
   0.662 3.833 6 مميكف 60أقؿ مف - 45

   0.422 3.714 7 مميكف فأكثر 60
   0.680 3.451 37 المجمكع

استخداـ معيار  .المحكر الرابع
 .التحسيف المستمر

 0.082 2.286 0.657 3.271 17 مميكف أك أقؿ15
   0.876 3.200 4 مميكف 30أقؿ مف - 15
   0.252 3.167 3 مميكف 45أقؿ مف - 30
   0.362 4.050 6 مميكف 60أقؿ مف - 45

   0.801 3.786 7 مميكف فأكثر 60
   0.703 3.478 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر الخامس
 .معيار العمميات كاألنظمة

 0.246 1.432 0.876 3.219 17 مميكف أك أقؿ15
   0.500 3.659 4 مميكف 30أقؿ مف - 15
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 العدد رأس المال مصدر التباين
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

F Sig. 

   0.278 3.242 3 مميكف 45أقؿ مف - 30
   0.479 3.652 6 مميكف 60أقؿ مف - 45

   0.505 3.896 7 مميكف فأكثر 60
   0.720 3.467 37 المجمكع

استخداـ  -المحكر السادس
 .معيار المكارد البشرية

 0.294 1.291 0.768 3.271 17 مميكف أك أقؿ15
   0.759 3.850 4 مميكف 30أقؿ مف - 15
   0.569 3.533 3 مميكف 45أقؿ مف - 30
   0.527 3.583 6 كفممي 60أقؿ مف - 45

   0.579 3.886 7 مميكف فأكثر 60
   0.700 3.522 37 المجمكع

الكمي: استخداـ منيج سيجما 
 .ستة

 0.158 1.775 0.631 3.291 17 مميكف أك أقؿ15
   0.548 3.623 4 مميكف 30أقؿ مف - 15
   0.399 3.262 3 مميكف 45أقؿ مف - 30
   0.280 3.790 6 مميكف 60أقؿ مف - 45

   0.539 3.813 7 مميكف فأكثر 60
   0.575 3.504 37 المجمكع

F6237.793 472

يوجد عَلقة ذات دللة إحصائية بين معيار دعم التي تنص عمى: ) الرابعةاختبار الفرضية  4.3.4
 .(α ≤ 0.05)س المال العامل عند مستوى دللة أر  كفاءة إدارةو الدارة العميا والتزام 

لخضكعو لقكانيف محددة مف حيث كفاية تـ استثناء قطاع البنكؾ بغرض اختبار ىذه الفرضية 
دارة رأس الماؿ العامؿ لديو مختمؼ عف باقي القطاعات، رأس الماؿ كبالتالي ، كبالتالي فإف شكؿ كا 

كالممحؽ رقـ ( شركة، 27عمييا تتككف مف ) ار ىذه الفرضيةاختبجراء إالتي تـ كانت العينة النيائية 
( 6( يكضح درجة تطبيؽ معايير سيجما ستة لدل كؿ شركة مف الشركات، كما يكضح ممحؽ رقـ )2)

 .النسب المالية الدالة عمى كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ لكؿ مف الشركات

ة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة مؤشرات كفاءاستخدـ تحميؿ االرتباط بيف كؿ مف كمف ثـ 
مؤشرات أف معامؿ االرتباط بيف كافة  (6.37رقـ ) الجدكؿ، كيكضح دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا لمعيار

ىي مكجبة مما يدلؿ عمى  كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا
دعـ كالتزاـ اإلدارة  دارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيارمؤشرات كفاءة إكجكد عالقة طردية بيف 
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دارة العميا بتطبيؽ منيج سيجما ستة مف شأنو ه العالقة إلى أف دعـ كالتزاـ اإلكيمكف إرجاع ىذ .العميا
تحسيف أداء المنظمة، مما بدكره يزيد مف كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ لدييا مما يحسف نسب التداكؿ 

عالقة مما يدؿ عمى كجكد  7.79 أقؿ مف. كما أف القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط كالنقدية
دعـ كالتزاـ اإلدارة  مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار بيف ذات داللة إحصائية

 .العميا

  (Pearson)تحميل الرتباط  نتائجيبين (: 4 .20جدول )
 :س المال العاملأم الدارة العميا وكفاءة إدارة ر معيار دعم والتزابين 

مدى استخدام معيار دعم والتزام 
 الدارة العميا

 كفاءة إدارة راس المال العامل

نسبة 
 التداول

نسبة 
التداول 
 السريعة

نسبة 
 النقدية

نسبة 
التدفق 
 النقدي

رأس المال 
العامل إلى 
 رأس المال

صافي التدفقات 
لنقدية من ا

 أنشطة التشغيل

معيار دعـ كالتزاـ 
 .اإلدارة العميا

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 *0.427 *0.397 **0.505 *0.407 *0.418 *0.434 االرتباط

القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االحتمالية

0.015 0.019 0.023 0.004 0.027 0.016 

 31 31 31 31 31 31 حجـ العينة

ـ ذات داللة إحصائية بيف معيار دعـ كالتزاعالقة تكجد ، كعميو الرابعةالفرضية  قبكؿكبالتالي تـ 
 .س الماؿ العامؿأاإلدارة العميا ككفاءة إدارة ر 

يوجد عَلقة ذات دللة إحصائية بين معيار التي تنص عمى: ): الخامسةاختبار الفرضية  4.3.5
 .(α ≤ 0.05)س المال العامل عند مستوى دللة أكفاءة إدارة ر و التغذية العكسية 

مؤشرات كفاءة إدارة رأس فرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف كؿ مف بغرض اختبار ىذه ال
أف معامؿ  (6.37رقـ )، كيكضح الجدكؿ دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار

ىي مكجبة التغذية العكسية مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار االرتباط بيف كافة 
 مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيارلؿ عمى كجكد عالقة طردية بيف مما يد

  .التغذية العكسية
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دكر التغذية العكسية في الحد مف تراكـ األخطاء كسرعة كيمكف إرجاع ىذه العالقة إلى 
ي إدارة تصحيحيا، كما أنيا تعمؿ عمى تعديؿ النظـ بصكرة متسارعة، مما يحد مف تكاليؼ الخطأ ف

. كما أف القيمة االحتمالية لكافة ، مما بدكره يزيد مف كفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ لدييارأس الماؿ
مؤشرات كفاءة  بيف عالقة ذات داللة إحصائيةمما يدؿ عمى كجكد  7.79 أقؿ مفمعامالت االرتباط 

 ,Pamfilieدراسة )لؾ مع ، كيتكافؽ ذالتغذية العكسية إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار

Petcu and Draghici, 2012( التي أظيرت كجكد عالقة بيف تطبيؽ منيج )six sigma كاىداؼ )
 .داءالمنظمة كمقياس األ

 التغذية العكسيةذات داللة إحصائية بيف معيار تكجد عالقة ، كعميو الخامسةالفرضية  قبكؿكبالتالي تـ 
 .س الماؿ العامؿأككفاءة إدارة ر 

س المال أوكفاءة إدارة ر  التغذية العكسيةمعيار بين  (Pearson)نتائج تحميل الرتباط يبين  (: 4 .21دول )ج 
 :العامل

 معيار التغذية العكسية

 كفاءة إدارة راس المال العامل
نسبة 
 التداول

نسبة 
التداول 
 السريعة

نسبة 
 النقدية

نسبة 
التدفق 
 النقدي

رأس 
المال 

عامل ال
إلى رأس 
 المال

صافي 
التدفقات 
النقدية من 
أنشطة 
 التشغيل

معيار التغذية 
 العكسية

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 0.317 *0.374 *0.401 *0.368 *0.376 *0.392 االرتباط

القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االحتمالية

0.029 0.037 0.042 0.025 0.038 0.082 

 31 31 31 31 31 31 حجـ العينة

يوجد عَلقة ذات دللة إحصائية بين معيار ص عمى: )التي تن -السادسةاختبار الفرضية  4.3.6
 .(α ≤ 0.05)س المال العامل عند مستوى دللة أكفاءة إدارة ر و  القياس

مؤشرات كفاءة إدارة رأس بغرض اختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف كؿ مف 
أف معامؿ االرتباط بيف كافة  (6.33رقـ )، كيكضح الجدكؿ القياس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار
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ىي مكجبة مما يدلؿ عمى كجكد  القياسكاستخداـ الشركة لمعيار  ،مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ
 .القياس مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيارعالقة طردية بيف 

مسببة ليذه المشكمة، فيـ األسباب الجذرية ال فيكيمكف إرجاع ىذه العالقة إلى دكر القياس   
الفشؿ في إنجاز تمؾ التكقعات حتى يمكف تالفييا،  احتماليةكتحديد رغبات العميؿ كاحتياجاتو كتقييـ 

مما يحد مف تكاليؼ الخطأ في إدارة مع تحديد المقاييس األساسية لمعممية مف أجؿ المقارنة المستقبمية، 
ـ( التي 3773دراسة زعرب )كيتكافؽ ذلؾ مع . لديياكفاءة إدارة رأس الماؿ العامؿ  كزيادةرأس الماؿ، 

 يـ في تحسيف جكدة الخدمات كفي ترشيد تكاليؼ الجكدة( يسsix sigmaأظيرت اف تطبيؽ مدخؿ )

عالقة ذات مما يدؿ عمى كجكد  7.79 أقؿ مفمعامالت االرتباط  لمعظـكما أف القيمة االحتمالية 
 .القياس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار مؤشرات كفاءة إدارة رأس بيف داللة إحصائية

 :س المال العاملأوكفاءة إدارة ر  القياسمعيار بين  (Pearson)نتائج تحميل الرتباط يبين (: 4 .22جدول )

 معيار القياس

 كفاءة إدارة راس المال العامل
نسبة 
 التداول

نسبة 
التداول 
 السريعة

نسبة 
 النقدية

نسبة 
 التدفق
 النقدي

رأس المال 
العامل إلى 
 رأس المال

صافي التدفقات 
النقدية من 
 أنشطة التشغيل

 معيار القياس

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 0.335 **0.526 *0.386 0.323 0.349 *0.360 االرتباط

القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االحتمالية

0.046 0.055 0.077 0.032 0.002 0.065 

 31 31 31 31 31 31 حجـ العينة

ككفاءة  القياسذات داللة إحصائية بيف معيار تكجد عالقة ، كعميو السادسةضية الفر  قبكؿكبالتالي تـ 
 .إدارة راس الماؿ العامؿ

يوجد عَلقة ذات دللة إحصائية بين معيار التي تنص عمى: ): السابعةختبار الفرضية ا 4.3.7
 .(α ≤ 0.05)س المال العامل عند مستوى دللة أكفاءة إدارة ر و  التحسين المستمر

مؤشرات كفاءة إدارة رأس بار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف كؿ مف بغرض اخت
أف معامؿ االرتباط  (6.32رقـ )كيكضح الجدكؿ  المستمر،التحسيف  الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار

ىي مكجبة مما التحسيف المستمر مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار بيف كافة 
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 .القياس مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيارؿ عمى كجكد عالقة طردية بيف يدل
تخفيض االنحرافات التي تحدث في العمميات في التحسيف المستمر كيمكف إرجاع ىذه العالقة إلى دكر 

ءة إدارة رأس ، ككفاالتي تقـك بيا المنشآت، مما يساعد في الحفاظ عمى جكدة األداء كزيادة الربحية
عالقة مما يدؿ عمى كجكد  7.79 أقؿ مفمعامالت االرتباط  لمعظـ. كما أف القيمة االحتمالية الماؿ

 .التحسيف المستمر مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار بيف ذات داللة إحصائية
 إلىالتي تكصمت ( . ك Heckl,  Moormann and Rosemann, 2010دراسة )كيتكافؽ ذلؾ مع 

 مالئمة استخداـ سيجما ستة في عمميات التحسيف المستمرة، كتقميؿ التكمفة ، كارضاء العمالء.

 :س المال العاملأوكفاءة إدارة ر  التحسين المستمربين  (Pearson)نتائج تحميل الرتباط يبين (: 4 .23جدول )

 معيار التحسين المستمر

 س المال العاملكفاءة إدارة را
نسبة 
 التداول

نسبة 
التداول 
 السريعة

نسبة 
 النقدية

نسبة 
التدفق 
 النقدي

رأس المال 
العامل إلى 
 رأس المال

صافي 
التدفقات 
النقدية من 
أنشطة 
 التشغيل

معيار التحسيف 
 المستمر

معامؿ 
 *0.406 **0.457 **0.477 *0.378 *0.394 *0.417 االرتباط

القيمة 
 0.023 0.010 0.007 0.036 0.028 0.020 االحتمالية

 31 31 31 31 31 31 حجـ العينة

التحسيف ذات داللة إحصائية بيف معيار تكجد عالقة ، كعميو السابعةالفرضية  قبكؿكبالتالي تـ 
 .س الماؿ العامؿأككفاءة إدارة ر  المستمر

ائية بين معيار يوجد عَلقة ذات دللة إحصالتي تنص عمى: ): الثامنةاختبار الفرضية  4.3.8
 .(α ≤ 0.05)س المال العامل عند مستوى دللة أكفاءة إدارة ر و  العمميات واألنظمة

مؤشرات كفاءة بغرض اختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف كؿ مف 
أف  (6.36رقـ ) ، كيكضح الجدكؿالعمميات كاألنظمة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار

العمميات كاستخداـ الشركة لمعيار  ،مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿالرتباط بيف كافة معامؿ ا
مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ ىي مكجبة مما يدلؿ عمى كجكد عالقة طردية بيف كاألنظمة 
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كفاءة  مكجكد نظاـ معمكمات فعاؿ ذ ذلؾ إلى أف عكيرج .القياس كاستخداـ الشركة لمعيار
لتركيز عمى العمميات، كتكفير نظاـ معمكمات فعاؿ لنقؿ المعمكمات كسيكلة ايـ في يسس عالية

التكاصؿ كاتخاذ القرار بيف أجزاء المؤسسة ككؿ، كتكفير قاعدة بيانات متاحة لكافة العامميف 
يـ في إنجاح األنشطة كالعمميات مما يحسف مف أداء الشركة ككفاءة إدارتيا لرأس الماؿ يس

عدـ مما يدؿ عمى  7.79 مف أكبرمعامالت االرتباط  لمعظـة االحتمالية . كما أف القيمالعامؿ
 مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار بيف عالقة ذات داللة إحصائيةكجكد 

 .العمميات كاألنظمة

  (Pearson)نتائج تحميل الرتباط يبين (: 4 .24جدول )
 :س المال العاملأوكفاءة إدارة ر  واألنظمة العممياتمعيار بين 

 معيار العمميات واألنظمة

 كفاءة إدارة راس المال العامل

نسبة 
 التداول

نسبة 
التداول 
 السريعة

نسبة 
 النقدية

نسبة 
التدفق 
 النقدي

رأس المال 
إلى  العامل

 رأس المال

صافي التدفقات 
النقدية من 
 أنشطة التشغيل

معيار العمميات 
 .كاألنظمة

 **0.554 0.302 0.330 0.190 0.200 0.204 معامؿ االرتباط
القيمة 
 0.001 0.099 0.070 0.305 0.280 0.271 االحتمالية

 31 31 31 31 31 31 حجـ العينة

العمميات ذات داللة إحصائية بيف معيار تكجد عالقة ال ، كعميو الثامنةالفرضية  رفضكبالتالي تـ 
 .س الماؿ العامؿأككفاءة إدارة ر كاألنظمة 

يوجد عَلقة ذات دللة إحصائية بين معيار التي تنص عمى: ): التاسعةاختبار الفرضية  4.3.9
 .(α ≤ 0.05)س المال العامل عند مستوى دللة أكفاءة إدارة ر و  الموارد البشرية

مؤشرات كفاءة إدارة رأس بغرض اختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ االرتباط بيف كؿ مف 
أف معامؿ االرتباط بيف  (6.39رقـ )، كيكضح الجدكؿ المكارد البشرية ؿ كاستخداـ الشركة لمعيارالما

ىي مكجبة مما يدلؿ المكارد البشرية مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار كافة 
   .المكارد البشرية مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيارعمى كجكد عالقة طردية بيف 
مف خالؿ ربط الحكافز بنجاح سيجما ستة، المكارد البشرية أف االىتماـ بكيمكف إرجاع ىذه العالقة إلى 

إلى الجكدة كخفض التكمفة، مما يعني  إضافة إلى تدريبيـ يعمؿ عمى خفض كقت العمؿ إضافةن 
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. كما أف دارة رأس الماؿ العامؿ لدييامما بدكره يزيد مف كفاءة إاالستغالؿ األمثؿ لرأس الماؿ العامؿ، 
عالقة ذات داللة مما يدؿ عمى كجكد  7.79 أقؿ مفمعامالت االرتباط  لمعظـالقيمة االحتمالية 

 .المكارد البشرية مؤشرات كفاءة إدارة رأس الماؿ كاستخداـ الشركة لمعيار بيف إحصائية

المكارد ت داللة إحصائية بيف معيار ذاتكجد عالقة ، كعميو التاسعةالفرضية  قبكؿكبالتالي تـ 
 .س الماؿ العامؿأككفاءة إدارة ر البشرية 

 (Pearson)نتائج تحميل الرتباط يبين (: 4 .25جدول )
 :س المال العاملأوكفاءة إدارة ر  الموارد البشريةمعيار بين 

 معيار الموارد البشرية

 كفاءة إدارة راس المال العامل

 نسبة
 التداول

نسبة 
التداول 
 السريعة

نسبة 
 النقدية

نسبة 
التدفق 
 النقدي

رأس المال 
العامل إلى 
 رأس المال

صافي التدفقات 
النقدية من 
 أنشطة التشغيل

معيار المكارد 
 .البشرية

معامؿ 
 **0.560 *0.452 **0.481 0.350 *0.360 *0.371 االرتباط

القيمة 
 0.001 0.011 0.006 0.054 0.047 0.040 االحتمالية

 31 31 31 31 31 31 حجـ العينة
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 
 

 :مقدمة 5.1
طار النظرم لكؿ مف متغيرات الدراسة، تـ إجراء الدراسة الميدانية، كاختبار بعد استعراض اإل
 النتائج كالتكصيات التالية: إلىالي فقد تـ التكصؿ فرضيات الدراسة، كبالت

 :النتائج 5.2
ىذه  معايير سيجما ستة حيث طبقت شركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيفتستخدـ  -7

بنسبة  رأس الماؿ العامؿ إدارةلتحقيؽ كفاءة  العميا اإلدارة كالتزاـ دعـ معيارالشركات 
فبمغت  القياس معيارأما   ،%77.793بنسبة  ، كما طبقت معيار التغذية العكسية77.677%

، كطبؽ %47.947، كبمغت نسبة تطبيؽ معيار التحسيف المستمر %47.737نسبة تطبيقو 
، أما معيار المكارد البشرية فقد أستخدـ بنسبة %47.227معيار العمميات كاألنظمة بنسبة 

77.623%. 

 تعزل العامؿ الماؿ رأس إدارة كفاءة لتحقيؽ ستة سيجما منيج استخداـ في فركؽ تكجدال  -3
 داللة مستكل عند( الشركة في الخدمة مدة العممي، المؤىؿ) :في كالمتمثمة الديمغرافية لممتغيرات

7.79. 

 تعزل العامؿ الماؿ رأس إدارة كفاءة لتحقيؽ ستة سيجما منيج استخداـ في فركؽ تكجدال  -2
 .(الماؿ رأس البكرصة، في دراجاإل تاريخ) :في كالمتمثمة بالشركة المتعمقة لممتغيرات

 لممتغيرات عزلتي  العامؿ الماؿ رأس إدارة كفاءة لتحقيؽ ستة سيجما منيج استخداـ في فركؽ تكجد -6
 37كذلؾ لصالح الشركات التي تجاكز تاريخيا  ،(التأسيس تاريخ) في كالمتمثمة بالشركة المتعمقة

 عزلتي  العامؿ الماؿ رأس إدارة كفاءة لتحقيؽ ستة سيجما منيج استخداـ في فركؽ تكجدسنة، كما 
 .لصالح قطاع البنكؾعزل تي  االقتصادم، مقطاعل
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كفاءة إدارة راس الماؿ ك اإلدارة العميا كالتزاـ كجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار دعـ ت -9
 النقدم، يميو نسبة التدفؽ ، ككانت العالقة األقكل مع نسبة(α ≤ 0.05)العامؿ عند مستكل داللة 

 التشغيؿ. أنشطة مف النقدية التدفقات التداكؿ، ثـ صافي

س الماؿ العامؿ عند أكفاءة إدارة ر ك كجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار التغذية العكسية ت -4
التداكؿ، ثـ  النقدم، يميو نسبة التدفؽ ، ككانت العالقة األقكل مع نسبة(α ≤ 0.05)مستكل داللة 

 السريعة. التداكؿ نسبة

س الماؿ العامؿ عند مستكل أة ر كفاءة إدار ك  القياسجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار ك ت -7
 نسبة، يميو الماؿ رأس إلى العامؿ الماؿ رأس، ككانت العالقة األقكل مع (α ≤ 0.05)داللة 
 التداكؿ. ، ثـ نسبةالنقدم التدفؽ

س الماؿ العامؿ عند أكفاءة إدارة ر ك  المستمر التحسيفكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار ت -7
 الماؿ رأس، يميو النقدم التدفؽ نسبة، ككانت العالقة األقكل مع (α ≤ 0.05)مستكل داللة 

 التداكؿ. ، ثـ نسبةالماؿ رأس إلى العامؿ

س الماؿ العامؿ أكفاءة إدارة ر ك  كاألنظمة العممياتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار تال  -7
 النقدية التدفقات صافيك  ،رغـ كجكد عالقة قكية بيف ىذا المعيار، (α ≤ 0.05)اللة عند مستكل د

 .، إال أف العالقة مع باقي المؤشرات غير دالة إحصائيان التشغيؿ أنشطة مف

س الماؿ العامؿ أكفاءة إدارة ر ك  المستمر التحسيفكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف معيار ت -77
 أنشطة مف النقدية التدفقات صافي، ككانت العالقة األقكل مع (α ≤ 0.05)عند مستكل داللة 

 .الماؿ رأس إلى العامؿ الماؿ رأس، ثـ النقدم التدفؽ نسبة، يميو التشغيؿ

 :التوصيات 5.3
ككذلؾ التي تـ الحصكؿ عمييا مف كاقع  ،كفقا لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا ضمف اإلطار النظرم

 :لخركج بالتكصيات اآلتيةالتحميؿ اإلحصائي لمبيانات، تـ ا

أكانت  كافة الشركات سكاءن كالتأكيد عمى إمكانية استخدامو في  Six Sigma االىتماـ بمفيـك -7
لما لو مف أىمية مف الناحية العممية، كذلؾ مف خالؿ تقميؿ األخطاء  الخدمية الصناعية أـ

ينعكس عمى ىك ما كالتي تتناسب مع تكقعات المستفيديف، ك  ،كتحسيف جكدة الخدمات المقدمة
 .ية كالماليةقرارات االستثمار الترشيد 
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يساىـ بالتخطيط لكافة  Six Sigma لمعمؿ بمفيـك الػ شركات المساىمة العامةالتزاـ كدعـ إدارة  -3
 .ككفاءة إدارة رأس الماؿ الرقابةعمميات 

 ،ياكنيقدممشاركة العامميف في عممية اتخاذ القرارات مف خالؿ المقترحات الجيدة التي  ضركرة -2
 Six Sigma  الجديدة كمنيا مفيـك داريةألساليب المحاسبة اإلكىذا يؤدم إلى تجنب مقاكمتيـ 

لشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة ضركرة تكعية الجياز اإلدارم كخاصة اإلدارة العميا  -6
 ،مجكدةضمانان ل Six Sigmaكبشكؿ خاص بأىمية تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية  فمسطيف

. كالتي تزداد تعقيدان  ،كذلؾ لالستجابة لممتغيرات البيئية السريعة  يكما بعد يـك

بالمحاسبة  يـاىتمامبمضاعفة الجمعيات المينية كأساتذة الجامعات الفمسطينية أف تقـك ضركرة  -9
  .سمكب حديث ال يزاؿ تداكلو محدكدان لما تمثمو في أ Six Sigmaكبشكؿ خاص  اإلدارية

 

 :المقترحة الدراسات 5.4
العامؿ  رأس الماؿ إدارةعمى كفاءة  نتاج في الكقت المحددكاإل Six Sigmaدكر التكامؿ بيف  -7

 لشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف.

المستخدمة مف قبؿ الشركة في زيادة القيمة السكقية  اإلداريةالمحاسبة  أساليبفصاح عف إلأثر ا -3
 ت المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف.ألسيميا بالتطبيؽ عمى شركا

 مدل كفاءة منيج سيجما ستو عمى األداء المالي كالتشغيمي في الشركات الصناعية الفمسطينية. -2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع 6
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 المصادر والمراجع

 :المراجع العربيةالمصادر و  -أولً 
 كتدعيـ التكاليؼ تخفيض في كدكره sigma 6 اسمكب تطبيؽ امكانيةإ.ـ(2014) .فادم إعديمي،

 المستيمكة المكاد تصنيع إلعادة المتطكرة التقنيات شركة في تطبيقية دراسة -التنافسية المقدرة
 الزرقاء. الزرقاء،جامعة  .(رسالة ماجستير غير منشكرة)
 –سكدانية ـ(. "تقكيـ كفاءة رأس الماؿ العامؿ بالمصارؼ ال2015ىالؿ. ) كصالح،الجيمي  بابكر،

 .278-261 ،( 1)16، مجمة العمـك االقتصاديةدراسة تطبيقية عمى مصرؼ التنمية الصناعية" 
 ،كمكتكركال ،الكتريؾ جنراؿ طكرت كيؼ" .ـ(2009ركنالد. ) ككافاني،ركبرت  كنيكماف،بيتر  باند،

عكدية: مكتبة . المممكة العربية الس1ط (.ترجمة مكتبة جرير)"، أدائيا مف األخرل الشركات ككبرل
 ـ(2000)العمؿ األصمي نشر في عاـ  .جرير

 عمى لإلشراؼ المدير دليؿ: عماؿاأل مجاؿ في لمتميز ستة سيجما" .ـ(2008) .بيرزيككب، بينمكب
العبيكاف  المممكة العربية السعكدية: .1ط (.ترجمة محمد يكسؼ)"، ستة سيجما كفرؽ مشركعات

 ـ(2005)العمؿ األصمي نشر في عاـ  .لمنشر
: دار الفاركؽ القاىرة (.ترجمة خالد العامرم) ،الشامؿ البرنامج سيجما ستة .ـ(2008) .جكؼ تنانت،

 (ـ2002)العمؿ األصمي نشر في عاـ  .لمنشر كالتكزيع
: دار األردف .1ط .العامؿ الماؿ رأس في لالستثمار اإلسالمية الصيغ" .ـ(2011) .حسني جرادات،
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 (1ممحق رقم )
 استقصاءقائمة 

 
 

 غزه - اإلسالمية الجامعة
 عمادة الدراسات العميا 

   التجارةكمية 
 األعماؿ إدارة ماجيستير برنامج

 

 
 نوالمحترم ................................................./  دةسبال



 وبعد،تحيت طيبت 

 

 لدى رأس المال العامل إدارةكفاءة  استخدام سيجما ستة عمى دكر: "بعنكاف بدراسة تقـك ةالباحثتقـك 
مف خالؿ كضع  ةفي ىذه الدراس المساىمة لذا يرجى مف سيادتكـ، الشركات المدرجة في بورصة فمسطين"

، كذلؾ عبر كضع درجة أىمية لكؿ فقرة مف فقرات استخداـ منيج سيجما ستةمقياس مناسب لدرجة 
عادتو لمباحثة ،بدقة كمكضكعيةاالستقصاء  عممان بأف إجابتكـ سيككف ليا أثر في في أقرب فرصة ممكنة،  كا 
 حث العممي.كلف تستخدـ إال ألغراض الب ،كستعامؿ بسرية تامة الدراسة،إنجاح ىذه 

 
 :نبذة عن منيج سيجما ستة*

تعد سيجما ستة أداة مف أدكات الجكدة الشاممة كىي بمثابة اإلطار الشامؿ التي تحتكم عمى أدكات بسيطة الستخدامات 
رضاؤه بالدرجة األكلى مف خالؿ التحسيف المستمر في طاعات مختمفة كتركز عمى العميؿ كا  عديدة في مجاالت كق

 كتخفيض التكاليؼ لمكصكؿ إلى درجة عالية مف الجكدة كأقؿ أخطاء. ،اتالمنتجات كالخدم
 
 

 
 ةثالباح

 ىنا جبر الترك        
        

 
 مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم    
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 :معمومات عامة -القسم األول
 راءكـ.آبة التي تركف أنيا تناسب أماـ اإلجا (X)برجاء كضع عالمة  

 
 :الدرجة العممية -1
 (    ماجستير     )                     كراهدكت   (   )
 (        دبمـك     )      (       بكالكريكس            )
                   ثانكية عامة فأقؿ(        )
 :شركةمدة الخدمة في ال   -2
 سنكات  10-6(            )            سنكات فأقؿ 5(        )
 ةسن 20-16(            )           ة  سن 11-15(        )
 فأكثر ةسن 25(            )            ةسن 25 -21(        )
 :تاريخ تأسيس الشركة -3
 سنكات  10-6(            )       سنكات         0-5(        )
 سنكات 20-16(            )     سنكات       11-15(        )
 سنكات فأكثر 26(            )    سنكات       25 -21(        )
 :تاريخ ادراج الشركة في البورصة -4
 سنكات  10-6(            )       سنكات         0-5(        )
 سنكات 20-16(            )     سنكات       11-15(        )
  :القطاع الذي تنتمي لو الشركة -5
  قطاع التأميف     (     )    قطاع الخدمات  ( )
 قطاع االستثمار     (     )           قطاع الصناعة (  )
 قطاع البنكؾ  (  )
  :رأس مال المدفوع لمشركة -6
 دكالر مميكف 15-30    (        )        أقؿ أك دكالر مميكف15 ( )
 دكالر مميكف  45-60    (        )دكالر          مميكف  45-30 (  )
 دكالر مميكف60 مف  أكبر (  )
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 :محاور الستبانة -القسم الثاني
 .راءكـآالتي تركف أنيا تناسب  الدرجةأماـ  (X)برجاء كضع عالمة 

غير  رةـقـفـال رقم

 موافق

موافق 

بدرجت 

متدويت 

 جدا

موافق 

بدرجت 

 متدويت

موافق 

بدرجت 

 متوسطت

موافق 

بدرجت 

 عبليت

موافق 

بدرجت 

 عبليت جدا

 :س المال العاملأإدارة ر  كفاءةفي  الدارة العمياوالتزام معيار دعم لالشركة  استخداممدى  -المحور األول

لػػػػػػدل إدارة الشػػػػػػركة لػػػػػػكائح كأنظمػػػػػػة تعبػػػػػػر عػػػػػػف  1
       لدييا. حجـ االستثماراتسياستيا في إدارة 

2 
فػػي  ارة العميػػا خطػػة اسػتراتيجية كاضػػحةتػكفر اإلد

        .تمكيؿ رأس الماؿ

3 
فيػػذ كمراقبػػة الخطػػط بمتابعػػة تن الشػػركة إدارةتقػػكـ 

        المكضكعة.

تسػػػػػعى تضػػػػػع اإلدارة العميػػػػػا أىػػػػػداؼ اسػػػػػتثمارية  4
        الشركة في الكصكؿ الييا.

5 
مػػػػػػف األىػػػػػػداؼ األساسػػػػػػية لػػػػػػدل الشػػػػػػركة رضػػػػػػا 

        العمالء

6 
تعمػػػؿ اإلدارة العميػػػا عمػػػى حػػػؿ المشػػػكالت التػػػي 

        تكاجو عمالءىا لمنع تكرارىا كحدكثيا.

إدارة الشػػػػركة القػػػػدرة الكافيػػػػة التػػػػي تؤىميػػػػا لػػػػدل  7
        ية كالذمـ المدينة كالمخزكف.دارة النقدإل

8 
تعزز الشركة مكقعيا التنافسي مف خالؿ التركيز 

 .جكدة عاليةبعمى تقديـ السمع كالخدمات 
       

الشػػركة التكمفػػة عبػػر تخفػػيض عػػدد  إدارة تخفػػض 9
 .الكحدات المعيبة كالتالفة

       

ا الزبػائف مػف خػالؿ تسعى الشركة الكتسػاب رضػ 10
       احتياجاتيـ كرغباتيـ.دراسة 

11 
يػػتـ إشػػراؾ العػػامميف فػػي كضػػع الخطػػط لتحسػػيف 

       .كاألداءالجكدة 

 .كفاءة إدارة راس المال العاملفي  التغذية العكسية لمعيار الشركة استخداممدى -الثانيالمحور 

1 
افية التي تؤىميا لالستجابة لدل الشركة القدرة الك

عمميات  السريعة لمتطمبات العمالء فيما بعد
 البيع.

      

ذات التغذية المنتجات  بتحميؿتقكـ الشركة  2
       العكسية مف خالؿ طاقـ مؤىؿ لذلؾ.
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غير  رةـقـفـال رقم

 موافق

موافق 

بدرجت 

متدويت 

 جدا

موافق 

بدرجت 

 متدويت

موافق 

بدرجت 

 متوسطت

موافق 

بدرجت 

 عبليت

موافق 

بدرجت 

 عبليت جدا

3 
تيتـ إدارة الشركة بتحسيف مستكل الجكدة لتمبية 

       احتياجات العمالء.

فة آراء كمقترحات تحرص الشركة عمى معر  4
        العمالء لدييا.

5 
تعمؿ الشركة عمى معالجة االنحرافات بناءن عمى 

        ما تضمنتو التغذية العكسية مف تقارير.

في التغذية العكسية عمى معرفة تركز الشركة  6
       النقدية ليا.التدفقات مسار 

المقدمة مف الشركة لمعمالء  المنتجاتيتـ تقييـ  7
         عد معرفة اآلراء المتعمقة بالمنتج.ب

8 
أم تشكؿ الشركة فريؽ عمؿ متخصص لدراسة 

       مف العمالء.معمكمة يتـ الحصكؿ عمييا 

 خصائص كمكاصفات بإضافة أم تيتـ الشركة 9
       بناء عمى رغبة العمالء. منتجلم جديدة

 :س المال العاملأكفاءة إدارة ر ي القياس ف لمعيار الشركة استخداممدى  -الثالثالمحور 

 تعتمد اإلدارة العميا عمى المؤشرات المالية في 1
        .قياس رأس الماؿ العامؿ

2 
زيادة استثماراتيا في األصكؿ  عمى الشركةتعمؿ 

       المتداكلة.

زيادة الربحية مع أعمى جكدة تعتمد الشركة عمى  3
       ممكنة في المنتج.

        س الماؿ بشكؿ ربع سنكم.كفاءة رأيتـ قياس  4

5 
فاعمية في إدارة السيكلة كالعمميات لدل الشركة 
       التشغيمية.

قياس األنشطة لدل الشركة القدرة عمى  6
        االستثمارية كتحديد أثار كؿ نشاط.

7 
لخفض مخاطر السيكلة لدييا تسعى الشركة  

       باستمرار.

8 
نشر تفاصيؿ نتائج القياس  تعمؿ الشركة عمى

المحاكر اإليجابية  بغرض العمؿ عمى تدعيـ
 ثار السمبية.كالحد مف اآل
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غير  رةـقـفـال رقم

 موافق

موافق 

بدرجت 

متدويت 

 جدا

موافق 

بدرجت 

 متدويت

موافق 

بدرجت 

 متوسطت

موافق 

بدرجت 

 عبليت

موافق 

بدرجت 

 عبليت جدا

9 
عمى الكفاء بالتزاماتيا  تيحافظ الشركة دائمان 

       .قصيرة األجؿ

 فريؽ عمؿ تعاكني مسئكال عفلدل الشركة  10
       ات النقدية.التدفق حجـ قياس

 :س المال العاملأدارة ر كفاءة إفي  ن المستمريالتحس لمعيار الشركة ستخدامامدى  -الرابعالمحور 

1 
رأس تسعى الشركة لمتحسيف المستمر لتدفؽ 

       الماؿ العامؿ.

تعمؿ الشركة عمى اختصار الكقت المطمكب  2
        .ألداء العمؿ

لدل الشركة القدرة عمى حصر األنشطة التي  3
 .يستنفذىا كؿ منتج

       

4 
سيف أداء حمتكامؿ لتالشركة مخطط  تضع

        س الماؿ.كفاءة رأ

5 
تيتـ الشركة بالتحسيف المستمر باعتبارىا أحد 

مككنات التخطيط االستراتيجي ألدائيا في كفاءة 
 رأس الماؿ العامؿ.

       

ت التشغيمية تعتمد الشركة عمى تحسيف العمميا 6
 .في كافة أقساميا

       

7 
األنشطة  كالحد مفالشركة عمى تخفيض تعمؿ 

        .التي ال تضيؼ قيمة لممنتج

يتـ زيادة رأس الماؿ مف خالؿ االعتماد عمى  8
       المنتجات التي تـ إجراء تحسيف ليا.

9 
المنتجات  كرقابة عمىيتـ إجراء عمميات تفتيش 
كفاءة التحسيف كتأثيره بصكرة مستمرة لضماف 
 ؿ.عمى كفاءة رأس الما

      

10 
تتبنى الشركة نظاـ التحسيف المستمر في كؿ 

       .مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج

 في كفاءة إدارة رأس المال العامل واألنظمةمعيار العمميات لالشركة  استخداممدى  -الخامسالمحور 

1 
تطبؽ الشركة تكنكلكجيا المعمكمات كاألنظمة 

في إدارة رأس األخرل الالزمة التي تساعدىا 
 الماؿ العامؿ.
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غير  رةـقـفـال رقم

 موافق

موافق 

بدرجت 

متدويت 

 جدا

موافق 

بدرجت 

 متدويت
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موافق 
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موافق 

بدرجت 

 عبليت جدا

2 
في  األمثؿالكقت  تعمؿ الشركة عمى استغالؿ

       إنجازه لمعمميات.

 نظمةالعمميات كاألتقكـ الشركة بدراسة كتحميؿ  3
 بأدائيا.المنافسة كمقارنتيا 

       

4 
المنتجات  كرقابة عمىيتـ إجراء عمميات تفتيش 

        بصكرة مستمرة لضماف الجكدة.

5 
تقكـ الشركة بتعديالت مستمرة في عمميات 

كيزيد مف  اإلنتاج تالءـ احتياجات المستيمؾ
 كفاءة راس الماؿ.

      

6 
لدل الشركة خطة تشغيميو بديمة في حاؿ فقداف 
أحد األنظمة التي قد تشكؿ معيقان أماـ استمرار 

 العمؿ.
      

7 
طرؽ جديدة لتطكير تعمؿ الشركة بدراسة 

       مميات لديياالع

8 
التمكيؿ قصيرة  زيادة مصادرتعمؿ الشركة عمى 

       مف خالؿ األنظمة التي تمتمكيا. كطكيمة األجؿ

األصكؿ لدييا عف تعمؿ الشركة عمى زيادة  9
 طريؽ رفع مستكل العمميات التشغيمية لدييا.

      

10 
تطبؽ الشركة العمميات كاألنظمة الحديثة في 

       ألسيـ المتعمقة بيا.تنظيـ عمؿ ا

11 
تسعى الشركة لمقضاء عمى الفاقد اك اليدر في 

       .العمميات داخؿ أقساميا

 :في كفاءة إدارة رأس المال العاملالموارد البشرية  معيارلالشركة  استخداممدى  -السادسالمحور 

ميدرب عمى مؤىؿ ك  طاقـ مينيلدل الشركة  1
 إدارة رأس الماؿ.كيفية 

      

2 
قسـ المكارد البشرية مف خالؿ  الشركة فيتيتـ 

        الدكرات التدريبة الدكرية.

يعمؿ قسـ المكارد الشرية عمى ابتكار طرؽ  3
        حديثة في رفع قيمة كفاءة الشركة.

تقكـ الشركة بتدريب المكظفيف عمى برامج  4
متخصصة في منيج سيجما ستة عف طريؽ 
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 .خبراء مختصيف

يتـ تحفيز العامميف الستخداـ منيج سيجما ستة  5
 في كفاءة إدارة رأس الماؿ.

       

6 
تنافسية مف خالؿ مشاركة تعزز الشركة قدرتيا ال

        العامميف في صياغة خططيا كبرامجيا.

7 
يتـ تزكيد المعمكمات الضركرية مف خالؿ قسـ 

ستكل اإلدارة العميا لرفع م إلى ةالمكارد البشري
 كفاءة رأس الماؿ.

       

8 
يتـ كضع خطط في قسـ المكارد البشرية مف 
اجؿ استثمار الفائض كتفادم أم عجز مالي 

  متكقع.
       

9 
يسعى قسـ المكارد البشرية إلى البحث عف 
أفضؿ طرؽ استغالؿ المكارد المتاحة في 

 الشركة.
      

10 
قسـ يتـ متابعة كافة األنشطة التي يقكـ بيا 
       المكارد البشرية مف خالؿ تقارير دكرية.
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 (2الممحق رقم )
 جدول المحكمين 

 الدرجت العلميت االسم الرقم

 دكتكر في جامعة األزىر د. اسكندر نشكاف 1
 دكتكر في جامعة األقصى د. نضاؿ عبد اهلل 2
 في جامعة األزىر أستاذ د. جبر الداعكرأ. 3
 في جامعة األزىر أستاذ مشارؾ ي النعاميد. عم 4
 دكتكر في كمية فمسطيف التقنية د. ىاني السكيركي 5
 دكتكر في الجامعة اإلسالمية ىشاـ ماضيد.  6
 اإلسالميةأستاذ في الجامعة  أ.د ماىر درغاـ 7
 اإلسالميةأستاذ في الجامعة  أ.د سالـ حمس 8
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 ( 3الممحق رقم )
 يجما ستة لدى كل شركة من الشركاتدرجة تطبيق معايير س

 رمز الشركة
دعم والتزام 
 الدارة العميا

معيار 
التغذية 
 العكسية

معيار 
 القياس

معيار 
التحسين 
 المستمر

معيار 
العمميات 
 واألنظمة

معيار 
الموارد 
 البشرية

كافة 
 المعايير

UCI 3.636 3.444 3.500 3.400 3.182 4.000 3.525 

AQARIYA 3.000 2.667 3.100 3.400 3.727 3.200 3.197 

PID 4.727 4.778 4.500 4.600 4.091 4.700 4.557 

JREI 3.455 3.667 3.100 2.500 2.818 3.300 3.131 

PIIC 3.182 3.444 2.700 1.900 3.000 2.800 2.836 

PRICO 3.727 3.667 3.100 3.700 2.818 3.400 3.393 

PADICO 3.000 2.889 3.400 2.300 3.364 3.100 3.016 

TIC 3.364 3.667 3.500 3.800 4.091 4.200 3.770 

GUI 3.273 3.333 3.900 3.300 3.909 3.000 3.459 

MIC 4.182 4.111 3.200 3.300 4.273 2.400 3.590 

TRUST 2.545 2.667 2.800 2.900 3.000 2.900 2.803 

PICO 2.182 1.889 2.500 2.300 1.636 2.600 2.180 

ABRAJ 3.182 3.222 2.700 2.800 3.000 2.800 2.951 

PALTEL 3.455 3.444 3.300 3.300 3.455 4.600 3.590 

BRAVO 2.909 4.556 2.400 4.000 3.000 2.900 3.262 

WASSEL 1.909 2.222 2.200 2.100 1.455 1.900 1.951 

ARE 2.455 3.444 3.400 2.900 3.455 3.300 3.148 

NSC 3.364 3.444 4.000 3.000 3.636 3.700 3.525 

RSR 3.455 3.667 3.200 3.200 3.182 2.700 3.230 

WATANIYA 3.182 3.111 3.200 3.500 3.273 3.100 3.230 

APC 4.273 4.444 3.800 4.000 4.364 4.600 4.246 

JPH 3.000 3.556 3.800 3.200 3.545 3.700 3.459 

NCI 3.909 3.889 3.600 4.000 4.091 4.000 3.918 

BJP 4.455 4.333 4.300 4.200 4.364 4.100 4.295 

BPC 3.364 3.444 4.700 4.500 3.455 2.700 3.689 

AZIZA 3.545 3.111 4.300 3.500 3.545 4.300 3.721 

JCC 4.000 3.556 3.300 3.600 4.000 4.500 3.836 

LADAEN 3.273 3.444 2.200 3.400 2.364 2.800 2.902 

VOIC 3.909 4.778 4.300 3.800 4.091 3.800 4.098 

ELECTRODE 3.636 3.444 2.300 3.900 2.364 3.900 3.246 

GMC 4.091 3.444 4.000 3.100 3.364 3.600 3.607 

AIB 3.636 3.889 3.200 3.600 3.818 3.400 3.590 

ISBK 4.273 3.778 3.900 4.100 4.091 3.900 4.016 

PCB 4.091 4.111 4.500 4.400 3.636 4.100 4.131 

PIBC 4.091 4.222 3.900 4.300 4.273 3.900 4.115 

QUDS 3.818 4.000 3.800 4.400 4.182 4.100 4.049 

BOP 4.727 4.333 4.100 4.500 4.364 4.300 4.393 
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 ( 4ممحق رقم ) 

 .الشركات النسب المالية الدالة عمى كفاءة إدارة رأس المال العامل لكل من

 رمز الشركة
نسبة 
 التداول

نسبة التداول 
 السريعة

نسبة 
 النقدية

نسبة التدفق 
 النقدي

رأس المال 
 العامل

صافي التدفقات النقدية 
 من أنشطة التشغيل

UCI 11.830 11.450 8.770 1.100 0.375 0.038 

AQARIYA 1.350 1.350 0.520 0.800 0.064 0.147 

PID 65.910 65.910 65.070 6.460 0.356 0.035 

JREI 0.850 0.850 0.380 0.050 -0.048 0.018 

PIIC 1.500 1.270 0.520 0.560 0.101 0.113 

PRICO 2.120 1.180 0.430 0.200 0.218 0.039 

PADICO 0.610 0.390 0.150 0.070 -0.082 0.015 

TIC 0.830 0.830 0.800 0.120 -0.109 0.077 

GUI 1.170 1.170 1.110 0.000 0.117 -0.001 

MIC 0.640 0.640 0.390 0.030 -0.262 0.025 

TRUST 0.840 0.840 0.660 -0.060 -0.092 -0.032 

PICO 0.520 0.520 0.290 0.000 -0.383 -0.003 

ABRAJ 1.440 1.440 0.130 1.200 0.019 0.053 

PALTEL 1.510 1.490 0.980 0.800 0.107 0.166 

BRAVO 0.760 0.390 0.260 0.030 -0.060 0.007 

WASSEL 1.930 1.830 0.950 -1.150 0.266 -0.330 

ARE 1.470 1.470 0.110 0.060 0.196 0.025 

NSC 1.920 1.830 0.520 0.260 0.349 0.099 

RSR 1.310 1.310 0.600 -0.580 0.032 -0.060 

WATANIYA 0.600 0.540 0.430 0.200 -0.119 0.060 

APC 2.910 2.120 1.780 0.640 0.522 0.174 

JPH 3.150 2.200 0.450 0.200 0.388 0.036 

NCI 4.160 3.660 1.040 0.650 0.443 0.091 

BJP 4.180 3.340 1.380 1.570 0.431 0.212 

BPC 6.130 4.640 2.000 0.760 0.482 0.071 

AZIZA 1.620 1.350 0.550 0.750 0.136 0.164 

JCC 1.060 0.680 0.020 0.140 0.025 0.058 

LADAEN 0.900 0.740 0.560 0.090 -0.042 0.039 

VOIC 4.640 2.990 1.790 -0.300 0.171 -0.014 

ELECTRODE 5.370 3.310 2.310 0.550 0.320 0.040 

GMC 1.960 1.330 0.420 -0.590 0.246 -0.152 




